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Передмова

Наскільки ми близькі до початку вічності? Ця інформація не була довірена 
смертній людині, проте більшість з нас погодиться з тим, що останні події історії 
цього світу швидко наближаються, і що Другий прихід Ісуса в силі і славі вже 
під дверима. З цієї причини учні суботньої школи з усього світу вивчатимуть 
у цьому кварталі «Уроки з книги Ісуса Навина». Так само, як Божому вірному 
слузі було довірено вести народ у земний Ханаан, так ми незабаром увійдемо 
в Небесний Ханаан.

«Історія синів Ізраїлевих записана для нашого вмовляння і для настанови 
тих, які будуть жити в той час, коли настане кінець світу. Ті, які бажають встояти 
у вірі в ці останні дні і нарешті здобути право на вхід в Небесний Ханаан, повинні 
прислухатися до слів застереження, які Ісус Христос сказав ізраїльтянам. Ці 
уроки були дані церкві в пустелі, щоб народ Божий у всіх поколіннях вивчав їх і 
дослухався до них. Досвід народу Божого в пустелі буде досвідом Його народу 
в наш час». – Погляд вгору. – С.232.

«Через Свій ізраїльський народ Бог бажав дати світові пізнання Своєї волі. 
Його обітниці і перестороги, Його настанови і викриття, чудові прояви Його сили 
серед них в благословеннях за послух і суди за порушення і відступництво – все 
це було призначено для виховання і розвитку релігійного принципу серед народу 
Божого до кінця часу. Тому важливо, щоб ми ознайомилися з історією єврейського 
народу і ретельно поміркували над стосунками Бога і Його народу». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.994.

«Релігія у дні Мойсея та Ісуса Навина була такою ж, як релігія сьогодні». – Там 
саме.

«Божі закони і царство повинні були поширитися по всій території землі і 
Його народ повинен бути відомий як народ Живого Бога...

Його народ ніколи не знатиме поразки, якщо буде перебувати під тінню Все-
могутнього; бо Той, Хто могутніший за ангелів, буде боротися на їхньому боці в 
кожній битві». – Там саме. – С.999.

«Необхідно постійно вірити і довіряти Начальнику нашого спасіння. Ми 
повинні коритися Його велінням. Стіни Єрихону впали внаслідок покори Його 
велінням». // Рев’ю енд Геральд, 12 липня 1887 року.

Нехай допоможе нам Господь прийняти ці уроки близько до серця в міру на-
шого приготування до входу в Небесний Ханаан, куди милостиво веде нас завдяки 
Своїй жертві і силі могутній Начальник нашого спасіння, Господь Ісус Христос!

Відділ суботньої школи
Генеральної Конференції
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Субота, 5 січня 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДУХОВНОГО 
ЦЕНТРУ ЗАХІДНОГО ПОЛЯ ЗІМБАБВЕ

Зімбабве – це країна в Південній Африці, яка 
повністю оточена сушею і відома своїм вража-
ючим ландшафтом, величезними родовищами 
мінералів, руд і металів, а також різноманітною 
дикою природою. На могутній річці Замбезі 
розташований водоспад Вікторія, який є 
одним з семи природних чудес світу. Він 
звершує своє гуркітливе, приголомшуюче 
108-метрове падіння у вузьку ущелину Батока.

Зімбабве межує з Південною Африкою, 
Ботсваною, Замбією і Мозамбіком. Ця країна, на-
селення якої складає 16 мільйонів, насолоджується повною 
свободою віросповідання. Більшість християн у Зімбабве – протестанти. 
Протестантські християнські церкви, які мають велику кількість членів, – це 
Англіканська церква, Адвентисти Сьомого Дня і Методистська церква. У країні 
нараховується близько одного мільйона римо-католиків.

У 2008 році, коли інфляція в Зімбабве підскочила до астрономічного 231 
мільйона відсотків, державна валюта повністю впала і знецінилася. Щоб 
стабілізувати економіку, уряд країни прийняв рішення використовувати долар 
Сполучених Штатів як основну грошову одиницю.

Звістка Реформації досягла Зімбабве в 1928 році. Т. Т. Ндлову, учитель 
Місії Солусі, побачив в офісі свого пастора лист з бланком церкви Адвентистів 
Сьомого Дня Реформаційного Руху. Оскільки він не знав про існування 
такої організації, то записав адресу і почав вести листування з братами з 
Європи. Незабаром він почав проповідувати звістку Реформації і його виг-
нали з місії в його рідну місцевість, де він згодом організував першу громаду 
Реформаційного Руху в Африці. У 1951 році ворог атакував Реформаційний 
Рух і в церкві стався розкол, однак вірні члени перегрупувалися і з того часу 
робота постійно розвивалася, що призвело до створення і організації Поля 
і Місії. Нещодавно брати в Зімбабве розпочали деякі проекти і завдяки 
самопожертві побудували пам’ятники Господу у вигляді церковних будівель. 
Тепер виникла необхідність побудувати Духовний Центр з офісом церкви, 
дошкільним закладом та оздоровчим центром.

Ми звертаємося до всіх наших братів, сестер і друзів по всьому світові з 
проханням молитися і пожертвувати кошти для завершення цього головного 
проекту, в якому є потреба у цій країні-піонері на Африканському континенті.

Ваші брати і сестри
із Західного поля Зімбабве
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Урок 1  Субота, 5 січня 2019 року

Мужнє керiвництво
«Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на 

Господа!» (Псалом 31:25).
«Досягти Божого ідеалу можливо, потрібно тільки прийняти тверде рішення 

не дозволяти егоїзму проникати у твою роботу. Усвідомлення того, що ти праг-
неш уподібнитися до Христа в дусі і в справах, додасть тобі сили, розради та 
мужності». – Служителі Євангелія. – С.164.

Додаткові матеріали для вивчення:
Служіння зцілення. – С.497-502.

Неділя        30 грудня

1. ЦІННІСТЬ ВІРНОГО КЕРІВНИКА
а. Чого нам слід навчитися з того, як Ізраїль відреагував на смерть Мойсея? 

Повторення Закону 34:7, 8; Псалом 112:6.

«Ізраїльтяни глибоко тужили за своїм померлим вождем. Протягом 30 днів 
проводились особливі служіння, якими вшановувались пам’ять про нього. Лише 
тепер, коли Мойсея не стало, вони цілком усвідомили значення його мудрих 
порад, батьківську ніжність і непохитну віру. З новим, не знаним досі почуттям 
вдячності, вони згадували дорогоцінні науки, які він викладав їм при житті.

Мойсей помер, але його вплив і далі відчувався серед народу. Пам’ять про 
його святе, безкорисливе життя мала надовго зберігатися в душах людей, як 
німе, але переконливе свідчення, яке було покликане змінювати життя навіть тих, 
які за життя пророка нехтували його словами». – Патріархи і пророки. – С.481.

б. Про що повинна змусити нас замислитися втрата тих людей, які несли 
тягар? Псалом 116:15.

«Ми не повинні допускати, щоб ті, котрі несли тягар і перенесли полуденну 
спеку, були зламані цим тягарем». // Рев’ю енд Геральд 15 грудня 1885 року. П
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Понеділок       31 грудня

2. РОЗВИВАЮЧИ ВДЯЧНІСТЬ
а. Чому ми повинні взяти собі за правило те, що необхідно цінувати 

керівників, котрі бояться Бога? До євреїв 13:17; 1 до Тимофія 5:17.

«До обраних рабів Божих не проявляється ніякої поваги, а в деяких ви-
падках про них говорять з цілковитим презирством, і це роблять люди, чий 
обов’язок – підтримувати руки Божих трудівників. Діти не пропускають повз 
вуха нешанобливі висловлювання своїх батьків щодо урочистих застережень і 
викриття, що виходять з вуст рабів Божих. Вони добре розуміють зневажливий 
сарказм і невтішні відгуки, які вони чують час від часу, в результаті чого священні 
й вічні інтереси у їхньому юному розумі змішуються зі звичайними життєвими 
справами і стають на один рівень з ними. На кого ж працюють батьки, які по-
чинаючи з раннього дитинства перетворюють своїх дітей на безбожників?! Ось 
таким чином діти навчаються нешанобливого ставлення до небесного викриття 
гріха і того, як повставати проти цього викриття...

Багато хто з братів та сестер отримують особливе задоволення, обговорюючи 
реальні або уявні недоліки тих, хто несе на собі велику відповідальність у Божих 
установах. Вони не вшановують своєю увагою те добре, що було зроблено, ті бла-
га, які стали результатом самовідданої праці і непохитної відданості справі Божій, 
але приковують усі погляди до будь-якої уявної помилки, до якоїсь справи, яку, як 
їм видається, можна було б зробити краще і досягти великих результатів. І це вони 
говорять, маючи на увазі минуле, коли справа вже зроблена і результати отримані. 
Однак істина полягає у тому, що якби ця робота була доручена критиканам, то 
вони або взагалі відмовилися б її виконувати за таких несприятливих обставин, 
або зробили б її ще гірше ніж ті, кому вона була доручена і хто сумлінно йшов 
за Божим відкритим провидінням». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.195, 196.

б. Як ми можемо виявити свою вдячність нашим керівникам сьогодні?   
До євреїв 12:12, 13; Йова 4:4.

«Слова критицизму, які іноді вимовляються, здійснюють дуже гнітючий, 
збентежуючий вплив. Але знову і знову в їхній потребі Господь посилав їм звістку 
йти вперед, слідувати за своїм Керівником. Мені було доручено підняти руки, які 
опустилися, зміцнити ослаблі коліна і підбадьорити вірних працівників словами 
від Господа». – Рукописи. – Т.6. – С.409.
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Вівторок       1 січня

3. НАСТУПНИК МОЙСЕЯ
а. Хто був призначений видимим керівником Ізраїлю після смерті Мойсея? 

Якими якостями володіла ця людина? Повторення Закону 34:9.

«Ісус Навин став тепер визнаним вождем Ізраїлю. Він був передусім відомий, 
як мужній воїн; а його обдарування та чесноти мали виняткове значення саме 
на даному етапі історії народу. Відважний, рішучий, наполегливий, вправний, 
непідкупний, позбавлений егоїстичних інтересів у піклуванні про тих, котрі 
перебували під його опікою, і чи не найголовніше, – керований живою вірою в 
Бога. Таким був муж, обраний Провидінням як вождь Ізраїлю, щоб запровадити 
його до обітованого краю. Ісус Навин був першим помічником Мойсея, і своєю 
незламаною вірністю, якою ніколи не хизувався, стійкістю у тих випадках, коли 
інші похитнулися, твердим бажанням захищати істину, незважаючи на небезпеки, 
засвідчив, що може стати наступником Мойсея, ще до того як Божий голос по-
кликав його на цю посаду». – Патріархи і пророки. – С.481, 482.

б. Який духовний стан був першим секретом успіху Ісуса Навина?  
Ісаї 57:15; 66:2.

«З великою тривогою і невпевненістю у собі Ісус думав про ту місію, яка 
чекала на нього». – Там саме. – С.482.

в. Поясніть план, представлений Богом. Яким єдиним чином Ісус Навин 
міг його виконати? Ісуса Навина 1:1-5, 9.

«Ісус Навин був мудрим генералом, бо Бог був його керівником». – Боротьба 
і мужність. – С.116.

«Господь обіцяв Ісусу Навину бути з ним, як Він був з Мойсеєм, і зробити 
Ханаан легкою здобиччю для нього за умови, що він буде вірно виконувати всі 
Його заповіді. Ісус турбувався про те, чи вдасться йому виконати доручення 
ввести народ в землю Ханаанську, але запевнення Бога розвіяло всі його стра-
хи». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.156, 157. П
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Середа        2 січня

4. МУЖНІСТЬ ВНАСЛІДОК ПОСВЯТИ
а. Що Бог неодноразово говорив цьому новому керівнику Ізраїлю? Чому? 

Ісуса Навина 1:6, 7.

«Невже ви думаєте, що всі ці вказівки були б дані Ісусові Навину, якби не було 
небезпеки потрапити під вплив, що вводить в оману? Це тому, що сильний вплив 
повстане проти його принципів праведності, тому Господь в своїй милості повелів 
йому не ухилятися ні вправо, ні вліво. Він повинен був йти шляхом абсолютної 
чесності... Якби не було такої небезпеки для Ісуса Навина, Бог не велів би йому 
знову і знову бути відважним. Але серед усіх своїх турбот і хвилювань Ісус Навин 
дозволяв Богові керувати ним.

Немає більшого обману для людини, ніж думати, що в будь-яких труднощах 
вона може знайти кращого керівника, ніж Бог, мудрішого радника в будь-якому 
непередбаченому випадку, більш сильного захисника за будь-яких обста-
вин». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.993.

б. Що необхідно було Ісусові Навину, щоб виконати Божі плани? Ісуса На-
вина 1:8. Чого ми можемо навчитися з цього?

«У той час як біблійна релігія втілює принципи активності в служінні, у той 
самий час нам необхідно щодня просити про мудрість із Джерела всієї мудрості. 
Як переміг Ісус Навин? Ти повинен міркувати про Слово Боже день і ніч...

Ті, котрі займають позиції радників, повинні бути безкорисливими людьми, 
людьми віри, людьми молитви, людьми, які не наважаться покладатися на свою 
власну мудрість, але будуть щиро шукати світла і пізнання щодо того, як краще 
вчинити. Ісус Навин, керівник Ізраїлю, ретельно досліджував книги, в яких Мой-
сей вірно записав дані Богом настанови – Його вимоги, викриття і обмеження, 
щоб не чинити необачно. Ісус Навин боявся покладатися на свої спонукання і 
на свою мудрість. Він шанував усе, що виходило від Христа, Який був оточений 
стовпом хмари вдень і стовпом вогню вночі, як те, що є достатньо важливе, аби 
зі святістю це плекати». – Там саме. – С.993, 994.
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Четвер        3 січня

5. МУЖНІСТЬ ЗАРАДИ ГІДНОЇ СПРАВИ
а. Яке запевнення ми маємо, прагнучи бути відважними і сміливими у 

виконанні своєї ролі у винограднику Господа? Псалом 31:25; Ісаї 41:10.

«У міру того як носії прапору слабшають і падають, хто повстане, щоб за-
йняти їхнє місце?.. Невже немає людей, які присвятять себе Богу повністю, дух, 
душу і тіло, щоб іти й просвіщати інших?..

Факел істини необхідно нести в темні куточки землі. Поки ангели тримають 
вітри, ми повинні працювати так, як працював Христос...

Якби ми працювали вірно, терпляче і з любов’ю, то там, де зараз один 
працівник, було б сто працівників. Невикористані можливості записані проти нас 
у тій самій книзі, в якій записується заздрість і повстання проти Бога». // Рев’ю 
енд Геральд, 15 грудня 1885 року.

«Цей світ є великим Божим полем діяльності. Бог викупив тих, хто живе в 
ньому, Кров’ю Свого Однородженого Сина і бажає, щоб Його звістка милості до-
сягла кожного. Ті, кому доручена ця робота, будуть перевірені і випробувані, але 
вони повинні завжди пам’ятати, що Бог близько, щоб зміцнювати і підтримувати 
їх. Ми не повинні шукати допомоги у людей. Нехай збереже нас Господь від 
того, щоб ми дозволяли людині зайняти те місце, де повинен бути Бог... Господь 
Єгова – «вічна сила». – Відображаючи Христа. – С.352.

«Будьте відважні в Господі. Пам’ятайте, Який Він милосердний і добрий, 
настільки великою була над вами Його сила охорони. Те, що люди не змогли 
зробити, зробив Бог. Вшануйте Його! Будьте прикладом благочестя для всіх, з 
ким ви спілкуєтеся. Нехай Бог буде Суддею. Ваша робота – любити, служити 
Богові і допомагати іншим». – Рукописи. – Т.19. – С.151.

П’ятниця       4 січня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Про що повинні були думати ізраїльтяни, коли Мойсей був ще 
живий?

2. Яким чином я можу опинитися в небезпеці зруйнувати 
ефективність вірних керівників?

3. Поясніть секрети успіху Ісуса Навина від самого початку його 
роботи.

4. Як Ісус Навин зміг розвинути мужність і відвагу?
5. Що має спонукати нас розвивати такі якості характеру, як 

сміливість і мужність?
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Урок 2  Субота, 12 січня 2019 року

Спiвпраця заради успiху
«Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла 

вивідувачів» (До євреїв 11:31).
«У нечестивому Єрихоні жінка-язичниця засвідчила: «Господь, Бог ваш, – він 

Бог на небесах угорі й на землі долі!» (Ісуса Навина 2:11). Пізнання Єгови при-
несло їй спасіння». – Пророки і царі. – С.369.

Додаткові матеріали для вивчення:
Пророки і царі. – С.369, 370, 375-378.

Неділя        6 січня

1. КЕРІВНА ВКАЗІВКА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
а. Що показує, що Ісус Навин як людина дії планував ефективно? Ісуса 

Навина 1:10-15. Як це має надихати нас сьогодні?

«Чітко розроблені плани потрібно доводити до всіх виконавців, причому 
необхідно прагнути, щоб ці плани були зрозумілі всім. Потім вимагайте від 
керівників різних відділів співпраці у здійсненні цих планів. Якщо цей правильний 
і найбільш дієвий метод буде прийнятий і використаний з розумінням і доброю 
волею, з’явиться можливість уникнути непродуктивної, безцільної роботи, а також 
безлічі непотрібних непорозумінь і тертя». – Євангелизм. – С.94.

«Потрібно терміново організувати групи місіонерів, які б виходили по 
двоє і працювали в Дусі Христа, здійснюючи Його задуми. Навіть якщо до лав 
працівників проникне який-небудь Юда, Господь подбає про Свою справу. Його 
ангели підуть попереду і приготують шлях. Кожне велике місто вже давно по-
винно було почути звістку випробування, і тисячі людей повинні були дізнатися 
істину. Пробуджуйте громади, виймайте свічку з-під посудини». – Медичне 
служіння. – С.303.
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Понеділок       7 січня

2. ЗДОБУВАЮЧИ ДОВІРУ І ПІДТРИМКУ
а. Як племена на східній стороні Йордану запевнили Ісуса Навина у своїй 

довірі і підтримці? Ісуса Навина 1:16, 17. Чого ми можемо навчитися з 
цього?

«Христос бажає, щоб Його народ тримався єдності в тілі церкви, дотримую-
чись порядку, статуту і дисципліни, щоб кожен підпорядковувався іншому, маючи 
один одного за більшого від себе. Для процвітання церкви необхідні згуртованість 
і довіра. Якщо кожен член церкви вважатиме, що він має право бути незалежним 
від братів, дотримуватися свого особливого напряму, то про яку безпеку для 
церкви може йти мова в годину загроз, небезпеки і гонінь? Процвітання і саме 
існування церкви залежать від точних, об’єднаних дій і взаємної довіри її членів. 
Коли у вирішальну годину церкві буде загрожувати небезпека, стане необхідною 
швидка і активна робота, яку не зупинять сумніви і всебічне, прискіпливе обгово-
рення питання, тому що затримка може дати ворогові перевагу, тоді як злагоджені 
дії допоможуть врятувати від смерті багато душ...

Для процвітання церкви необхідна довіра між братами, а під час релігійних 
криз потрібна єдність дій. Один необережний крок чи необдуманий вчинок можуть 
привести церкву в такі труднощі і випробування, з яких їй не вийти протягом ба-
гатьох років. Один член церкви, який сповнений невіри, може сприяти великому 
злу, яке погано відіб’ється на процвітанні всієї церкви, і в результаті безліч душ 
може бути втрачено». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.445, 446.

б. Як люди підтримували Ісуса Навина? Ісуса Навина 1:18. Як ми можемо 
бути натхненні такою підтримкою керівництва?

«Не розчаровуймо один одного. Об’єднаймося, щоб зробити успішними всі 
галузі роботи Господа. Якщо хтось приходить до вас і каже пригнічено і бен-
тежно про роботу в тому чи іншому нашому закладі, кажучи, що вони надмірно 
марнотратні, скажіть їм: «Мені шкода, якщо це так, але давайте допоможемо їм, 
якщо вони в скрутному становищі». Якщо ви будете так говорити, то уникнете 
багато зла, яке могло би статися, якщо би ви не виявили співчуття і відмовилися 
допомогти тим, котрі, можливо, були неправильно представлені. Ніколи не по-
збавляймо мужності навіть тих, які вчинили неправильно, ставлячись до них 
так, як ніби вони зробили проти нас гріх, який неможливо простити». – Поради 
щодо здоров’я. – С.243.
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Вівторок       8 січня

3. ОЦІНЮЮЧИ ВАЖКЕ ЗАВДАННЯ
а. Який крок зробив Ісус Навин, коли зіткнувся з першою перешкодою на 

шляху? Ісуса Навина 2:1 (перша частина).

«Ізраїльтяни усе ще таборилися на східному боці Йордану – річка була пер-
шою перешкодою для входу в Ханаан. «Уставай, – прозвучав перший Божий 
наказ Ісусові, – перейди цей Йордан ти та ввесь народ цей до того краю, що 
Я даю  їм». Відносно ж дороги, якою ізраїльтяни мали здійснити цей перехід, 
не було нічого сказано. Проте Ісус знав: який би не був Божий наказ, Він Сам 
приготує шлях для Свого народу, і з цією вірою безстрашний вождь негайно по-
чав збиратися в дорогу.

На відстані декількох миль від протилежного берега річки, якраз навпроти того 
місця, де таборилися ізраїльтяни, знаходилося велике й добре укріплене місто 
Єрихон. Це місто, фактично, було ключем до всієї землі і представляло собою 
грізну перешкоду для ізраїльтян. Тому Ісус Навин послав туди двох юнаків, котрі 
мали увійти до міста і дізнатися дещо про те, яке там населення, його особливості 
та наскільки міцні його мури». – Патріархи і пророки. – С.482.

б. Поясніть стан розуму жителів Єрихона. Як Рахав, ризикуючи своїм 
життям, надала захист вивідувачам? Ісуса Навина 2:1(друга частина)-9.

«Жахливі суди Божі, які спіткали ідолопоклонників у землях, через які про-
ходили сини Ізраїлеві, стали причиною того, що страх і жах опанували всіма 
людьми, котрі живуть на землі». – Біблійний  коментар АСД  [з  коментарів 
Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.994.

в. Кого Рахав визнала секретом сили Ізраїлю? Ісуса Навина 2:10, 11.

«Через служіння жертвоприношень Христос мав бути піднесений серед 
народів, щоб кожний, хто дивитиметься на Нього, міг жити. Всі, хто, подібно до 
Рахав хананеянки, ...залишили ідолопоклонство, щоб служити правдивому Богові, 
повинні були приєднатися до Його вибраного народу». – Пророки і царі. – С.19.
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Середа        9 січня

4. ЯЗИЧНИЦЬКА ДУША НАВЕРНУЛАСЯ
а. Яким чином Рахав захистила людей Божих і у відповідь також сама от-

римала захист? Ісуса Навина 2:12-20. Чого це нас навчає?

«Ті, котрі піклуються про душі й котрі цілковито присвячують себе для 
спасіння грішників, з великою старанністю працюватимуть і над спасінням своєї 
душі». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.607.

б. Що зробила ця жінка, аби показати свою згоду? Ісуса Навина 2:21. 
Наскільки важлива співпраця у Божій роботі?

«Багато що сказано щодо неефективності людських зусиль, і все таки Господь 
не робить нічого для спасіння душі без сприяння людини». – Основи христи-
янського виховання. – С.217.

в. Чого ми повинні навчитися з обережності, яку проявили вивідувачі? 
Ісуса Навина 2:22.

«Деякими людьми володіє дух нерозсудливості, але вони його називають 
хоробрістю або мужністю. Вони наражають себе на непотрібну небезпеку і спо-
куси, з яких можуть вийти чистими і неушкодженими лише завдяки Божому чуду...

Дорогоцінні Божі обітниці дані людині не для того, щоб зміцнювати її в 
самовпевненості; і не для того, щоб людина опиралася на них, нерозважливо 
прямуючи назустріч небезпеці. Господь вимагає, щоб люди смиренно покла-
далися на Його Провидіння. «Не в силі людини, коли вона ходить, кермувати 
своїм кроком»  (Єремії 10:23). У Бозі наше процвітання і життя. Без дозволу і 
благословення згори нічого не можна зробити успішно. Він може благословити 
нас Своєю правицею, а може повернути її проти нас... Ми повинні проявляти 
розсудливість, обачність і смиренність і мудро чинити стосовно тих, хто цими 
якостями характеру не володіє». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.482.
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Четвер        10 січня

5. НАДІЯ І ПІДБАДЬОРЕННЯ
а. Що повідомили вивідувачі Ісусу Навину, коли повернулися до 

ізраїльського табору? Ісуса Навина 2:23, 24. Наскільки важливо вико-
ристовувати слова підбадьорення?

«Світла і радісна сторона нашої релігії буде представлена всіма, хто день 
у день присвячує себе Богові. Нам не слід ганьбити Бога своїми скорботними 
розповідями про випробування, які видаються дуже сумними. Всілякі випробуван-
ня, які посилаються, аби виховати нас, принесуть радість. Усе духовне життя буде 
піднесеним, надихаючим, шляхетним, буде пахнути добрими словами та справа-
ми. Ворог отримує задоволення, коли бачить душі, які пригнічені, які нарікають 
та стогнуть; він хоче справити таке враження, щоб воно негативно вплинуло на 
нашу віру. Але Бог бажає, щоб наш розум піднявся на вищий рівень. Він бажає, 
щоб кожна душа здобула перемогу, заручившись силою Спасителя». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1183.

б. Згодом, коли Єрихон був зруйнований, як ізраїльтяни поставилися до 
Рахав та її родини? Ісуса Навина 6:21-23, 25. Що свідчить про те, що за 
допомогою віри перемога можлива, незалежно від того, якому гріху ми 
потурали? До євреїв 11:31.

«Сила гріха – у волі. Нехай твоя воля перейде на сторону Бога; більше 
ніколи не став себе в положення грішниці, блудниці. Можливо, ти не бачиш 
чітко, як можна отримати визволення від гріхів, які плекалися і міцніли їхнім по-
вторенням. Єдиний спосіб – сповідувати свої гріхи, залишити їх і повірити, що 
Ісус простить тебе». – Свідоцтва про інтимні стосунки, подружню невірність 
і розлучення. – С.140, 141.

П’ятниця       11 січня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як я можу стати таким же ефективним у своїй місіонерській 

діяльності, як Ісус Навин?
2. Як я можу отримати таку ж підтримку, яку племена надали Ісусові 

Навину біля Йордану?
3. Який Божий план стосовно таких людей, як Рахав, яких ми мо-

жемо зустрічати щодня?
4. Чому обережність і розважливість є важливими якостями харак-

теру в небезпечні часи?
5. Як моя мова може уподібнитися до тієї звістки, яку принесли 

вивідувачі?
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Урок 3 Субота, 19 січня 2019 року

Сподiваючись на Божу 
присутнiсть

«І наказали народові, говорячи: «Коли ви побачите ковчега заповіту 
Господа, Бога вашого, та священиків-Левитів, що несуть його, то ви рушите 
з вашого місця, і підете за ним» (Ісуса Навина 3:3).

«Уважно вивчайте досвіди Ізраїлю, які він пережив на шляху до Ханаану. 
Вивчайте третій і четвертий розділи книги Ісуса Навина про їхнє приготування і 
про самий перехід через Йордан в обіцяну землю». – Біблійний коментар АСД 
[з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.994.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.483-486;
Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.645-653;
Ранні твори. – С.32.

Неділя        13 січня

1. ЗОСЕРЕДИВШИ СВІЙ ПОГЛЯД У ВІРІ
а. Яке особливе доручення дав Ісус Навин щодо ковчега, символу Божої 

присутності в Ізраїлі? Чому? Ісуса Навина 3:2-4.

«Ковчег Божий був священною посудиною, в якій зберігалися Десять 
заповідей, і цей Закон був представником Самого Бога. Цей ковчег вважався 
славою і силою Ізраїлю. Символ Божої присутності перебував на ньому і вдень, 
і вночі». – Духовні дари. – Т.4а. – С.101.

б. В якому сенсі ковчег заповіту на Небі настільки ж важливий, у перенос-
ному значенні, і для нас сьогодні? До євреїв 8:1, 2; 9:3-5.

«Сатана робить усе можливе, щоб перешкодити поширенню вістки, яка гань-
бить нас і викриває нас як народ, закликаючи залишити наші омани. Однак існує 
народ, який буде нести ковчег Божий». – Свідоцтва для проповідників. – С.411.
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Понеділок       14 січня

2. ГОТУЮЧИСЬ ПОБАЧИТИ ДИВОВИЖНЕ
а. Як Ісус Навин звелів приготуватися народу, перш ніж ізраїльтяни змогли 

дивовижним чином відчути Божу присутність? Ісуса Навина 3:5.

б. Як Бог освячує або очищає нас сьогодні і що включає в себе освячення з 
нашого боку? До Тита 2:14; Від Матвія 16:24.

«Справжнє освячення приходить через здійснення принципу любові...
Освячення – це справа не однієї миті, години чи дня, а всього життя. Це не 

радісний порив почуттів, а результат постійного помирання для гріха і постійного 
життя для Христа». – Дії апостолів. – С.560.

«Справжнє освячення... є ніщо інше, як щоденне вмирання для свого «я» і 
щоденне підпорядкування волі Божій... Павло розумів освячення як постійну бо-
ротьбу з собою. Він писав: «Я щодень умираю». Його воля і бажання кожен день 
вступали в протиріччя з обов’язком і волею Божою. Замість того щоб слідувати 
своїм нахилам, він виконував волю Божу, як би боляче це не було для тіла, яке 
розпинається таким чином». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.299.

«Справжнє освячення – це згода з Богом, єднання з Ним у характері. Воно 
приходить через покору принципам, які відображають Його характер». – Там 
саме. – Т.6. – С.350.

«Ось це біблійне освячення. Це не якісь показні або зовнішні зміни. Це освя-
чення, яке сприймається по каналу істини. Це істина, прийнята в серці і втілена 
у повсякденному житті». – Там саме. – Т.1. – С.339.

в. Кому було доручено йти першими, піддаючи своє життя і безпеку на 
можливий ризик заради народу? Ісуса Навина 3:6-8.

«Священики корилися велінню свого керівника і пішли перед народом, несучи 
ковчег заповіту. Народу було звелено відступити, так щоб навколо ковчега був 
вільний простір на ¾ милі. Безліч народу з великою цікавістю спостерігало за тим, 
як священики йшли вниз по березі Йордану. Вони бачили, як священний ковчег 
поступово просувався вперед у напрямку до вируючого, хвилюючого потоку, поки 
ноги тих, котрі несли його, не ввійшли у воду». // Ознаки часу, 7 квітня 1881 року.
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Вівторок       15 січня

3. ЗАПЕВНЕННЯ У БОЖІЙ ПРИСУТНОСТІ
а. Яку обітницю було виконано для посвячених людей Божих, які несли 

священний ковчег при небезпеці? Ісаї 43:2.

«Чотири небесних ангели постійно супроводжували ковчег Божий, де б він 
не був, щоб охороняти його від усіх небезпек і виконувати будь-яке доручення, 
пов’язане з ковчегом». – Духовні дари. – Т.4а. – С.102.

б. Що Господь обіцяв у зв’язку з несенням ковчега через надзвичайно пере-
повнену річку Йордан? Ісуса Навина 3:9-13.

в. Яку надію дає Бог кожному носію тягаря, який вірно просувається впе-
ред, «несучи ковчег» сьогодні, поширюючи справжню істину часто за 
складних обставин-випробувань? Псалом 126:4-6.

«Часом Божому слузі здається, що він не може виконати необхідну роботу, бо 
йому бракує засобів. Декотрі побоюються, що їм забракне засобів, аби виконати 
все те, що вони вважають своїм обов’язком. Проте якщо вони зростають у вірі, 
то їм відкриється Боже спасіння і їхні зусилля матимуть успіх. Той, Хто звелів 
Своїм послідовникам іти по всьому світу, підтримає кожного працівника, котрий 
підкоряється наказові і прагне нести Божу звістку.

Господь не завжди відкриває все Своїм слугам, які виконують Його роботу. 
Іноді Він випробовує віру Свого народу, створюючи обставини, котрі змушують їх 
іти вперед з вірою. Часом Він приводить їх у тісні, скрутні місця та наказує пря-
мувати вперед, хоч їм здається, що їхні ноги торкаються вод Йордану. Саме тоді 
молитви Його слуг підносяться до Нього зі щирою вірою в те, що Бог відкриває 
перед ними шлях і виведе їх на просторе місце». – Дії апостолів. – С.357.
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Середа        16 січня

4. РУКА БОГА В ДІЇ
а. Який дивовижний результат був отриманий тоді, коли священики без-

застережно корилися велінню, яке Бог дав через Ісуса Навина?  
Ісуса Навина 3:14-17; 4:18.

«Священики корилися велінню свого керівника і пішли перед народом, не-
сучи ковчег заповіту. Єврейське воїнство вишикувалося у чіткі шеренги і пішло 
за цим символом Божественної присутності. Широким строєм народ спустився з 
берега Йордану, і щойно священики увійшли у воду, вона розступилася в обидві 
сторони, і русло річки висохло. Священики пішли вперед, несучи Божий ковчег, 
а ізраїльтяни йшли за ними. Посередині річки Йордан священикам було велено 
зупинитися і стояти, поки не перейде вся громада Ізраїлевих синів. Це було 
необхідно для того, щоб яскравіше закарбувати в їхній свідомості той факт, що 
Сила, Яка зупинила течію Йордану, – це така сама Сила, яка сорок років тому 
дозволила їхнім батькам перейти Червоне море.

Багато з тих, хто, будучи ще малими дітьми, перейшли Червоне море, 
тепер, завдяки такому ж чуду, перейшли Йордан. Тепер вони були сильними 
мужами, озброєними і готовими до бою. Після того як вся громада Ізраїлевих 
синів перейшла через Йордан, Ісус велів священикам вийти з річки. Коли ті, 
хто несли ковчег заповіту, благополучно дісталися до протилежного берега, 
Бог опустив Свою могутню правицю, і величезні потоки води потекли на своє 
колишнє місце, утворюючи сильні вири. Води Йордану з ревом кинулися вниз за 
течією і вийшли з берегів, як зазвичай буває у цю пору року». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.4. – С.157, 158.

б. Як і чому вони повинні були пам’ятати про це чудо? Як це вплинуло на 
навколишні народи? Ісуса Навина 4:4-9, 21-24; 5:1.

«Ісус Син Божий у супроводі небесних ангелів пішов перед ковчегом, коли 
той був піднесений до Йордану і води перестали текти перед Його присутністю. 
Христос і ангели стояли біля ковчега і священики стояли в руслі річки, поки весь 
Ізраїль пройшов через Йордан». – Духовні дари. – Т.4а. – С.102.

«Коли чутки про те, що Бог зупинив води Йордану перед синами Ізраїлю, 
дійшли до царів аморейських і ханаанських, їхні серця затремтіли від стра-
ху». – Патріархи і пророки. – С.485.
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Четвер        17 січня

5. ЗДОБУВШИ НОВИЙ ДОСВІД
а. Чому обряд обрізання не виконувався деякий час і чому він тепер був 

відновлений? Ісуса Навина 5:2-9.

«Невиконання обряду обрізання з того часу, як народ повстав у Кадеші, 
постійно нагадувало Ізраїлю про те, що його Заповіт з Богом, символом якого 
був цей обряд, порушений. Недотримання свята Пасхи, яке нагадувало їм про 
звільнення з Єгипту, було доказом Господнього незадоволення з приводу того, 
що вони захотіли повернутися до землі свого рабства. Однак час відкинення 
Ізраїлю закінчився. Бог визнав його Своїм народом, і ознака Заповіту знову 
була відновлена. Над усіма, хто народився в пустелі, був здійснений обряд 
обрізання». – Патріархи і пророки. – С.485.

б. Що ще ознаменувало переможний стан, у якому ізраїльтяни опинилися 
після чуда біля Йордану? Ісуса Навина 5:10-12.

«У цьому випадку Господь явно продемонстрував Свою силу, провівши Свій 
народ через Йордан, як по суші, і ворогам Ізраїлю було вже не до лихослів’я. Ман-
на, яка випадала до цього часу, тепер перестала падати, бо в ній не було більше 
необхідності, оскільки ізраїльтяни готувалися до того, щоб оволодіти Ханааном 
і споживати плоди цієї родючої землі». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.159.

П’ятниця       18 січня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як я можу дивитися на ковчег заповіту сьогодні?
2. Що означає готовність священиків увійти в Йордан?
3. Як я можу насправді стати носієм ковчега заповіту сьогодні?
4. Чому Бог іноді вирішує звершувати чудеса, як Він це зробив біля 

Йордану?
5. Чому обряд обрізання був важливий після входу в обіцяну землю? 

Який обряд важливий для нас, тих, які прагнуть до Небесного 
Ханаану? Чому?
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Урок 4  Субота, 26 січня 2019 року

Перемога бiля Єрихону
«Вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх»   

       (До євреїв 11:30).
«Христос і ангели були присутні при обходженні ковчегом Єрихону, і, нареш-

ті, зруйнували масивні стіни міста і віддали Єрихон в руки Ізраїлю». – Духовні 
дари. – Т.4а. – С.102.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.159-164.

Неділя        20 січня

1. ЗУСТРІЧ, ЯКА ПОРОДЖУЄ СТРАХ
а. Кого побачив Ісус Навин, коли перебував поблизу Єрихона, розмірковуючи 

і молячись? Яке він задав запитання? Ісуса Навина 5:13.

«Коли Ісус відійшов від війська ізраїльського поміркувати і помолитися Богу 
про те, щоб Його особливі благословення супроводжували його, він побачив 
Чоловіка вражаючої статури, Який був одягнений у військові обладунки, з мечем 
в руках. Ісус не впізнав у Ньому кого-небудь з воїнів Ізраїлю, і в той же самий час 
Він не був схожий на ворога». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.159.

б. Ким був цей Воїн високого зросту, вражаючої статури, який мав владний 
вигляд і стояв перед Ісусом? Яке було дано веління? Ісуса Навина 5:14, 15.

«[Ісуса Навина 5:13-15 цитується]. Це не був звичайний ангел. Це був Господь 
Ісус Христос, Який вів євреїв по пустелі, зодягнений у стовп вогню вночі і стовп 
хмари вдень. Місце стало святим завдяки Його присутності, і тому Ісусові було 
велено зняти взуття». – Духовні дари. – Т.4а. – С.61.
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Понеділок       21 січня

2. ЧАС НАСТАВ
а. Що нам сказано про Єрихон і чому його ворота були замкнені? Яке за-

певнення дав Бог Ісусові Навину? Ісуса Навина 6:1, 2.

«Якраз перед [ізраїльтянами]... розташовувалась одна з наймогутніших 
фортець країни – велике і багате місто Єрихон. Здіймаючись на межі родючої 
рівнини, що рясніла різноманіттям розкішної тропічної рослинності, горде місто, 
оточене масивними шпилястими мурами, своїми палацами і храмами, де пану-
вали розкіш та розпуста, кидало виклик Ізраїлевому Богові. В Єрихоні – одному з 
центрів ідолопоклонства, особливою популярністю користувалася богиня місяця, 
Астарта. Це був осередок усього найогиднішого та найаморальнішого в релігії 
хананеїв. Ізраїльський народ, у пам’яті котрого були ще свіжі згадки про страшні 
наслідки гріха на Баал-Пеорі, дивився на це язичницьке місто з почуттям огиди 
і жаху». – Патріархи і пророки. – С.487.

б. Поясніть вказівки, які Бог дав через Ісуса Навина щодо руйнування міста. 
Ісуса Навина 6:3-8. Як загальна дисципліна зміцнила віру всього народу?

«Проте сам план організації досить тривалої церемонії перед остаточним 
падінням стін давав можливість ізраїльтянам примножити свою віру. На них 
повинна була справити глибоке враження сама думка про те, що їхня міць 
полягає не в мудрості людини і не в силі її, а лише в Бозі їхнє спасіння. Таким 
чином, ізраїльтяни повинні були звикнути до того, щоб не брати себе до уваги, 
але цілком покладатися на свого Божественного Полководця.

Чи будуть сьогодні ті, які називають себе дітьми Божими, поводитися подіб-
ним чином у схожих обставинах? Без сумніву, багато хто побажають здійснювати 
власні плани і почнуть пропонувати інші шляхи і засоби досягнення поставленої 
мети. Їм буде неприємно підкорятися такому простому і зрозумілому плану, який 
не принесе особисто їм ніякої слави і почестей, за винятком заслуги слухняності. 
Вони точно так само узяли б під сумнів саму можливість завоювання могутнього 
міста подібним чином. Але закон обов’язку понад усе, і людський розум повинен 
підкоритися йому. Віра – це жива сила, вона пробивається через всі перешкоди, 
долає всі перепони і встановлює прапор у самому центрі ворожого табору». – Сві-
доцтва для церкви. – Т.4. – С.163.
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Вівторок       22 січня

3. ТАЄМНИЧА ДЕМОНСТРАЦІЯ
а. Що робив Ізраїль протягом перших шести днів обходу Єрихону? Ісуса 

Навина 6:9-14. Як місто відреагувало на таємничий хід?

«Підкоряючись Божественному повелінню, Ісус Навин вишикував війська 
Ізраїлю. Вони не повинні були йти на штурм. Їм потрібно було лише обійти навколо 
міста, несучи Божий ковчег під звуки сурми. Першими виступили озброєні воїни, 
вибрані мужі, котрі мали отримати перемогу не своєю військовою майстерністю 
чи хоробрістю, а завдяки виконанню Божих вказівок. За ними йшли семеро 
священиків зі сурмами. Потім священики, одягнені в одежі відповідно до свого 
сану, несли Божий Ковчег, оточений ореолом Божественної слави. Далі рухало-
ся ізраїльське військо; кожне покоління йшло під своїм прапором. Такою була 
процесія, що обходила приречене місто. Не чути було жодного звуку, окрім ходи 
могутньої армії та урочистого звучання сурм, відлуння яких було чути в горах і на 
вулицях Єрихона. Закінчивши обхід, воїни мовчки поверталися до своїх наметів, 
а ковчег встановлювали на його місце у скинії.

З подивом і тривогою вартові міста відзначали кожний рух ізраїльського 
війська і повідомляли про все своїх начальників. Вони не розуміли значення цього 
видовища, але щодня спостерігаючи, як озброєне військо разом зі священним ков-
чегом і священиками по одному разу обходить місто, серця жреців і простих міщан 
наповнювались жахом. Вони знову й знову перевіряли міцні мури свого міста, 
щоб упевнитися, чи зможуть успішно відбити найсильніший напад. Багато хто з 
глузуванням відкидали усяке припущення про те, що така своєрідна демонстрація 
сили може завдати їм якоїсь шкоди. Інші, спостерігаючи за процесією, котра щодня 
обходила місто, відчували благоговійний страх». – Патріархи і пророки. – С.488.

б. Що сталося сьомого дня? Ісуса Навина 6:15, 16, 20; До євреїв 11:30.

«Як легко небесне воїнство зруйнувало стіни, що здалися такими грізними 
і неприступними вивідувачам, які розпустили недобру славу в ізраїльському 
народі! Єдиною зброєю було Слово Боже... Всю роботу взяв на Себе 
Всемогутній». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.161.
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Середа        23 січня

4. НЕЗВИЧАЙНА ДОЛЯ ТА ЇЇ ПРИЧИНА
а. Що Бог пророкував про Єрихон, його жителів і його майно? Як викона-

лося прокляття Ісуса Навина, записане в книзі Ісуса Навина (6:26)?  
Ісуса Навина 6:17-19, 24, 26; 1 царів 16:34.

«Ізраїльтяни здобули перемогу, але не своїми силами; ця перемога повністю 
належала Господеві – і, як і перший плід землі, місто з усім, що знаходилося в 
ньому, мало бути посвячене Богові як жертва. Це мало навчити Ізраїль, що при 
завоюванні Ханаану слід керуватися не власними інтересами, а стати знаряддям 
для виконання Божої волі; ізраїльтяни повинні були прагнути не багатства або 
самозвеличення, а слави для Єгови, свого Царя. Напередодні захоплення міста 
було дане повеління: [Ісуса Навина 6:17, 18 цитується].

Усіх мешканців міста і усе живе, що в ньому... було знищено... Саме ж місто 
було спалене: його палаци, храми, величні споруди з розкішними меблями, бага-
тими драпіровками і дорогим вбранням пожерло полум’я... Навіть місце, на якому 
стояло місто, стало заклятим: Єрихон як опора і твердиня ніколи вже не повинно 
було відбудовуватись; кожному, хто наважився б відбудувати мури, зруйновані 
Божественною силою, загрожувала кара». – Патріархи і пророки. – С.491, 492.

б. Чому Бог виголосив такий вирок над Єрихоном?    
Повторення Закону 7:2-10; 20:16-18.

«[Повторення Закону 7:2; 20:16 цитується]. Багатьом людям здається, що 
ці накази суперечать духові любові й милості, яким пройняті багато віршів Біблії, 
насправді ж вони продиктовані безмежною мудрістю і добротою. Поселивши 
ізраїльтян в Ханаані, Бог мав на меті зробити їх таким народом і з такою формою 
правління, щоб вони стали зразком Його царства на землі. Ізраїльтяни мали 
бути не лише спадкоємцями правдивої релігії, а й поширювачами її принципів 
по всьому світу. Хананеї ж погрузли в язичництві, причому в його найогиднішій 
та найаморальнішій формі, через що необхідно було очистити землю від того, 
що, безсумнівно, могло перешкодити виконанню добрих Божих намірів.

Жителі Ханаану мали змогу покаятись». – Там саме. – С.492. П
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Четвер        24 січня

5. БОГ ЗНАЄ КРАЩЕ ЗА ВСІХ
а. Чого ми повинні навчитися з історії про завоювання Єрихону?   

До римлян 15:4.

«Як народу нам не вистачає віри. У наші дні лише деякі готові так само 
слухняно дотримуватися вказівок, які Бог дає через Своїх обраних рабів, як 
дотримувалося їх воїнство ізраїльське при взятті Єрихона. Вождь Господнього 
війська не відкрився усім ізраїльтянам. Він спілкувався тільки з Ісусом Нави-
ном, який і переказав євреям зміст цієї розмови. Вони могли або повірити його 
словам, або взяти їх під сумнів; або виконати його вказівки, дані в ім’я Вождя 
війська Господнього, або повстати проти його розпоряджень і кинути виклик його 
авторитету. Вони не бачили ангельський сонм, який вишикував і вів за Собою 
Син Божий, і могли б міркувати так: «Що це за безглузді переміщення і що це за 
безглузде щоденне обходження навколо стін міста, яке до того ж супроводжується 
грою на сурмах з баранячого рога! Навряд чи все це справить будь-який вплив 
на міцні укріплення»...

[Бог] допоможе Своїм віруючим дітям в будь-яких надзвичайних ситуаціях, 
якщо вони цілком довіряться Йому і беззастережно коритимуться Його голосу.

Бог діє могутньо для Свого вірного народу, який підкоряється Його слову, не 
беручи Слово Боже під жоден сумнів. Велич Неба зі Своїм ангельським воїнством 
зрівняв з землею стіни Єрихону без допомоги людини, тому у ізраїльських воїнів 
не було приводу пишатися власними досягненнями. Все було зроблено силою 
Бога. Нехай наші люди відмовляться від свого «я» і від бажання здійснювати 
особисті плани і смиренно підкоряться Божественній волі; тоді Бог відродить 
їхню силу і дасть Своїм дітям свободу і славну перемогу». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.4. – С.162-164.

П’ятниця       25 січня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як Ісус Навин був заздалегідь підкріплений, щоб здійснити осо-
бливу стратегію?

2. Якби Єрихон не був зруйнований, як би це вплинуло на подальшу 
історію?

3. Поясніть таємничий спосіб, за допомогою якого Бог переміг у 
битві за Єрихон.

4. Чому Ізраїль повинен був спалити все і віддати метали в скарб-
ницю?

5. Що може завадити мені мати успіх, який може дати Бог?
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Субота, 2 лютого 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДУХОВНОГО 
ЦЕНТРУ УНІЙНОЇ МІСІЇ ЗАМБІЇ

З тих пір, як Замбія в 1964 році здобула 
незалежність від Британського правління, 
ця держава була відомою, як центр миру в 
Південно-Африканському регіоні. Ця країна 
розташована на суші і її площа складає 
752612 км2, в ній проживають 15,5 мільйонів 
чоловік.

Замбія була оголошена християнською 
державою 20 років тому і сьогодні відома 
по всьому світу як країна, в якій є свобода 
віросповідання.

Перший місіонер, який приніс звістку Реформації, приїхав у цю країну в 
1940 році. Однак звістка не змогла укорінитися аж до 1970 року. Навіть тоді 
робота не просувалася так швидко, як ми сподівалися, через проблеми, які 
були з нашими колишніми братами і рішенням уряду заборонити реєстрацію 
церков у той час.

Однак Господь дав відповідь на наші молитви, і Реформаційний Рух 
Адвентистів Сьомого Дня нарешті було зареєстровано у жовтні 1991 року. З 
тих пір Божа робота швидко прогресує. Кількість членів в даний час – майже 
700 осіб.

Духовний Центр нашої Унійної Місії розташований на північному заході 
країни. Щоб сприяти розвитку, на нашій минулій сесії делегатів було вирішено, 
що Духовний Центр буде перенесений у місто Лусака, столицю країни, де 
буде більше місця, щоб побудувати будівлі, такі як клініка природної медици-
ни, вегетаріанський ресторан і освітній центр для місіонерських працівників.

Пам’ятний стовп, що відображає звістку Реформації, завжди діє як 
духовний каталізатор у завершенні Божої роботи на землі. На жаль, наших 
ресурсів недостатньо, щоб розширити цю велику роботу. «Чи достатньо 
глибоко ви усвідомили цінність жертви, принесеної на Голгофському хресті, 
щоб захотіти підпорядкувати всі інші інтереси справі спасіння душ? Таке саме 
палке бажання спасати грішників, яке характеризувало життя Спасителя, 
відзначить життя і Його істинного послідовника. Християнин не прагне жити 
тільки для себе. Він знаходить радість у тому, щоб присвятити все, що має 
і чим володіє, служінню Господу. Ним рухає непереборне бажання спасати 
душі для Христа». – Свідоцтва для церкви. – Т.7. – С.10.

Ми щиро сподіваємося, що любов і жертовність, проявлені Божеством, 
спонукають кожного віруючого щедро пожертвувати заради спасіння грішного 
світу.

Заздалегідь дякуємо і бажаємо вам найбільших Божих благословень.
Ваші брати і сестри з Замбії
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Урок 5  Субота, 2 лютого 2019 року

Боротьба в Аї
«Ізраїль згрішив... І не зможуть Ізраїлеві сини встояти перед своїми 

ворогами» (Ісуса Навина 7:11, 12).
«Тисячі були вбиті на полі бою, тому що Бог не бажав благословляти народ, 

серед якого перебував хоча б один грішник, який свідомо порушив Його припи-
си». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.239.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.263-272.

Неділя        27 січня

1. ЗАЧАЇЛАСЬ ПРИХОВАНА НЕБЕЗПЕКА
а. Після того як Єрихон впав, про яку приховану небезпеку не знав Ісус На-

вин? Ісуса Навина 7:1. Тим часом, які були наступні кроки у завоюванні 
Ханаану? Ісуса Навина 7:2, 3.

«Невдовзі після падіння Єрихона Ісус Навин вирішив напасти на Ай, невелике 
місто серед ущелин, розташоване в декількох милях на захід від Йорданської 
долини. Розвідники повернулися звідти з повідомленням, що мешканців там 
небагато і для завоювання його знадобиться зовсім невелика кількість лю-
дей». – Патріархи і пророки. – С.493.

б. На підставі звіту вивідувачів, скільки воїнів було післано, щоб напасти 
на Ай? Ісуса Навина 7:4 (перша частина). Які помилки були допущені 
цього разу?

«Блискуча перемога, яку Бог вчинив для ізраїльтян, зробила їх самовпевнени-
ми. Оскільки Бог обіцяв їм всю Ханаанську землю, то вони почували себе в безпеці 
і забули про те, що лише Божественна допомога може принести їм успіх. Навіть 
Ісус Навин, складаючи план захоплення Аю, не звернувся за порадою до Бога.

Ізраїльтяни почали пишатися своєю силою, з презирством дивлячись на 
своїх ворогів. Вони сподівались на легку перемогу». – Там саме.
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Понеділок       28 січня

2. ЗАКЛИК ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЯ
а. Який неприємний сюрприз шокував ізраїльтян у Аї? Ісуса Навина 7:4, 5.

«[3000 ізраїльських воїнів] вступили в бій, не отримавши запевнення в 
тому, що Бог на їхньому боці. Підійшовши майже до воріт міста, вони зустріли 
рішучий опір. Налякані чисельністю ворога і його ретельною підготовкою до 
бою, ізраїльтяни почали в паніці тікати вниз по крутому схилу... Хоч ізраїльтяни 
чисельно зазнали невеликих втрат: було вбито 36 чоловік, однак поразка по-
збавила мужності всю громаду... Це був перший випадок, коли вони зустрілися 
з хананеями безпосередньо на полі бою; і якщо мешканці цього маленького 
міста примусили їх тікати, то що ж буде з ними, коли розпочнеться велика бит-
ва?» – Патріархи і пророки. – С.494.

б. Як Ісус Навин відреагував на цю трагедію? Ісуса Навина 7:6-9. Що було 
неправильно у його реакції?

«Ісус Навин проявив справжнє завзяття за Божу честь, проте його прохання 
були змішані з сумнівом і невір’ям. Думка про те, що Бог перевів Свій народ че-
рез Йордан, аби віддати їх у руки язичників, була гріховною, негідною керівника 
Ізраїлю. Почуття відчаю і недовіри Ісуса Навина були неприпустимі через могутні 
чудеса, які Бог звершив заради спасіння свого народу і повторюваної обітниці 
про те, що Він буде з ними». // Ознаки часу, 21 квітня 1881 року.

«Для будь-якої церкви є гріхом не виявляти причину темряви і скорбот, які 
спіткали її. Церква в N. не зможе жити і процвітати, поки не виявить пороки у 
своєму середовищі, що закривають для неї Божі благословення». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.3. – С.520.

«Нехай громади, які стверджують, що вірять істині, і які захищають Закон 
Божий, дотримуються цього Закону і відступлять від усілякого беззаконня. Не-
хай всі члени церкви чинять опір спокусі робити зло і потурати гріхові. Нехай 
церква перед Богом почне справу очищення з покаяння, смирення, глибокого 
дослідження серця, бо ми живемо в прообразний день очищення – урочистий 
момент, який визначає нашу вічну долю». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.378.

П
ам

’я
т

ай
т

е,
 б

уд
ь 

ла
ск

а,
 п

ро
 с

пе
ці

ал
ьн

і п
ож

ер
т

ву
ва

нн
я 

дл
я 

Д
ух

ов
но

го
 Ц

ен
т

ру
 У

ні
йн

ої
 М

іс
ії 

За
м

бі
ї!



30

Вівторок       29 січня

3. БОГ ВІДПОВІДАЄ
а. Як Бог милостиво відповів, коли Ісус Навин молився, протестуючи проти 

принизливої поразки ізраїльської армії в Аї? Ісуса Навина 7:10-12.

«Наш милосердний Бог не розгнівався на свого раба [Ісуса Навина] через 
цю помилку [відчаю і недовіри]. Він милостиво прийняв приниження і молитви 
Ісуса Навина, і в той самий час м’яко викрив його в невір’ї, а потім відкрив йому 
причину їхньої поразки». // Ознаки часу, 21 квітня 1881 року.

б. Чого ми повинні навчитися з цієї кризи? 1 до коринтян 10:1-5, 11, 12.

«[Ісуса Навина 7:10-12 цитується].
Мені було показано, що Бог тим самим продемонстрував на прикладі Своє 

ставлення до гріха, який поширився серед народу, котрий виконує Його заповіді. 
Люди, яким Він надав високу честь бути свідками дивовижних проявів Його сили, 
що аналогічна тій, яку Він в давнину проявив у Ізраїлі, і котрі навіть після цього 
насмілюються нехтувати Його ясно вираженими веліннями, зазнають Його гніву 
і покарання. Він бажав навчити Свій народ розумінню того, що непослух і гріх 
вкрай образливі для Нього і що до цього не можна ставитися легковажно. Він 
показує нам, що коли Його діти впадають у гріх, вони повинні негайно вжити рішучі 
заходи і віддалити від себе цей гріх, щоб не викликати Його несхвалення. Але 
якщо люди, які займають відповідальні посади, дивляться на гріхи своїх ближніх 
крізь пальці, то Боже обурення зійде на них, а відповідати за ці гріхи буде весь 
народ Божий. На прикладі Своїх взаємовідносин з древнім Ізраїлем Господь 
показує необхідність очищати церкву від усілякої неправди. Один грішник може 
поширити таку пітьму, яка сховає світло Боже від усього народу Божого. Коли 
діти Божі відчувають, що занурюються у темряву, але не знають причину того, 
що сталося, їм слід ревно шукати Господа і залишатися у великому смиренні і 
самоприниженні, поки не будуть виявлені і усунені гріхи, які засмучують Його Дух...

Якщо в Божому народі існують явні гріхи, а служителі Божі байдуже дивляться 
на них, то вони, по суті справи, підтримують і схвалюють грішника і стають оди-
наково винні; вони, звичайно ж, накличуть на себе невдоволення Бога, бо будуть 
нести відповідальність за гріхи винних». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.265, 
266.
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Середа        30 січня

4. РОБОТА В ЦІ ОСТАННІ ДНІ
а. Які дії Бог велів здійснити Ісусові Навину під час кризи, яка стала при-

чиною слабкості і поразки в Аї? Ісуса Навина 7:13-15. Чого ми можемо 
навчитися з цього?

«[Деякі] можуть бути очевидцями беззаконня, але не відчути того, що відчував 
Ісус Навин, і не упокорити себе, усвідомлюючи небезпеку, яка загрожує людям.

Справжні діти Божі, які живуть інтересами справи Божої і переживають 
всім серцем за спасіння душ, завжди зможуть бачити справжній характер гріха 
і розуміти його крайню згубність. Вони будуть постійно виступати за нещадне 
викриття гріхів, які загрожують благополуччю народу Божого. Особливо під час 
заключної роботи для церкви, під час попечатування ста сорока чотирьох ти-
сяч, які повинні стояти без пороку перед престолом Божим, вони будуть добре 
розуміти гріхи обраного народу Божого...

Хто складає раду Божу у наш час? Чи не ті, хто, по суті справи, виправдо-
вують гріхи, які вчинені в народі Божому, і якщо не відкрито, то в серцях своїх 
нарікають на людей, які викривають гріх? Може бути, це ті, хто виступає проти 
них і висловлює співчуття нечестивцям? Ні, в жодному разі! Якщо ті, котрі 
приховують гріх, не покаються і не перестануть виконувати роботу сатани, 
пригнічуючи людей, які беруть на себе тягар праці, і підтримують на Сіоні руки 
грішників, то вони ніколи не отримають знак Божого схвалення». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.3. – С.266, 267.

«Якщо керівники церкви нехтують своїм обов’язком розслідувати і виявля-
ти гріхи, які накликають незадоволення Бога на тіло церкви, вони будуть самі 
відповідати за ці гріхи». – Там саме. – С.269.

б. Що покірно зробив Ісус Навин? Ісуса Навина 7:16-18.

«Ісус отримав вказівки, як викрити злочинця і покарати його. Для цього було 
кинуто жереб. Грішник не одразу був виявлений; деякий час справа залишала-
ся неясною, щоб народ відчув відповідальність за існуючі поміж людьми гріхи, 
дослідив свої серця та впокорився перед Богом...

Божий перст вказав на Ахана, сина Кармія з Юдиного покоління, як на головну 
причину нещастя в Ізраїлі». – Патріархи і пророки. – С.494, 495.
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Четвер        31 січня

5. ІСТИННЕ КЕРІВНИЦТВО В КРИЗОВИЙ ЧАС
а. Що Ісус Навин тактовно попросив Ахана зробити і якою була відповідь 

Ахана? Ісуса Навина 7:19-21. Як Бог дивиться на байдужість під час 
кризи? Софонії 1:12.

«У багатьох людей немає передбачливості Ісуса Навина, і вони не відчувають 
на собі особливого обов’язку розслідувати проступки та своєчасно припиняти 
гріхи, які існують серед народу. Отож, нехай такі люди не заважають тим, на кого 
покладено тягар цієї роботи...

Сповідання Ахана схоже на ті зізнання, що роблять і будуть робити деякі з 
нас. Вони приховують свої злочини і не бажають добровільно зізнаватися в них. 
Лише коли Бог виводить їх на чисту воду, вони визнають свої гріхи. Деякі люди 
йдуть хибним шляхом до тих пір, поки не озлоблюються. Вони навіть можуть 
знати, що у церкві виникають проблеми... Проте вони не бажають зняти тягар з 
церкви, упокоривши свої горді, бунтівні серця перед Богом, а потім відкинувши 
від себе зло. Бог незадоволений Своїм народом і не явить Свою силу посеред 
нього, поки в його середовищі існують гріхи, котрі заохочуються людьми, які за-
ймають відповідальні пости.

Люди, які трудяться у страху Божому заради прославлення Божого імені і 
заради спасіння церкви від перешкод, котрі виправляють тяжкі гріхи, щоб народ 
Божий зрозумів, як важливо зненавидіти гріх і утверджувати принципи чистоти; 
прославляючи ім’я Боже, ці люди завжди будуть стикатися з опором неосвячених 
людей». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.270, 271.

«Церква в цілому в якійсь мірі винна в гріхах її окремих членів, оскільки 
її керівники, коли бачать зло, не підносять проти нього свій голос». – Там 
саме. – Т.4. – С.491.

П’ятниця       1 лютого

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Які фактори стали причиною поразки ізраїльтян в Аї?
2. Що показало віру і що виявило сумнів у молитві Ісуса Навина 

до Бога?
3. Поясніть обов’язок церкви Останку, яка серйозно готується до 

Другого приходу Христа.
4. Які якості керівництва, що представлені в 7 розділі книги Ісуса 

Навина, було б добре розвинути мені особисто?
5. Чому я повинен остерігатися заважати життєво важливій роботі 

вигнання гріха зі стану?
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Урок 6  Субота, 9 лютого 2019 року

Cиндром Ахана
«І промовив до них: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливости, – бо 

життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його» (Від Луки 12:15).
«Придбання майна для деяких стало манією». – Свідоцтва  для  цер-

кви. – Т.4. – С.490.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.493-498.
Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.489-495.

Неділя        3 лютого

1. ПРИЧИНА ПРОКЛЯТТЯ
а. Коли Ахан нарешті визнав свою провину після того, як Бог вказав на нього 

як на винуватця в Ізраїлі, що вчинив Ісус Навин? Ісуса Навина 7:22, 23.

б. Чому було настільки важливо, щоб такі гріхи були розкриті?   
Приповісті 26:2.

«Ахан добре розумів, для чого призначене золото і срібло, і знав, що всі скар-
би, які він забажав, належать Господу». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.269.

«Гріх Ахана став лихом для всього народу. За гріх однієї людини Боже 
невдоволення може залишатися на Його церкві, доки гріх не буде виявлено і 
викорінено. Вплив, якого найбільше повинна боятися церква, походить не від 
явних противників, безбожників і богозневажників, а від нещирих послідовників 
Христа. Саме вони є перешкодою в отриманні благословень Ізраїлевого Бога; 
вони ослаблюють Його народ.

Коли церква переживає труднощі; коли мають місце холодність і духовний 
занепад, що стає приводом для торжества Божих ворогів, нехай члени церкви, 
замість того, щоб, склавши руки, оплакувати своє жалюгідне становище, замис-
ляться над тим, чи немає Ахана в їхньому таборі? Нехай кожний упокориться і 
дослідить своє серце, щоб виявити там приховані гріхи, через які Бог не може 
перебувати з ними». – Патріархи і пророки. – С.497.
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Понеділок       4 лютого

2. АХАН ВИНЕН
а. Що Бог звелів народу зробити з Аханом? Ісуса Навина 7:24, 25. Чому його 

доля є застереженням для нас, тих, які так близько до закриття благодаті?

«Коли нарешті настане критичний час... і Бог виступить на захист свого наро-
ду, тоді ті, які згрішили, котрі були темними хмарами і заважали Богу працювати 
для Свого народу, стривожаться через те, що так довго нарікали і завдавали 
справі Божій лише розчарування. І, може бути, від страху, подібно до Ахана, 
вони визнають свій гріх. Але їхнє каяття буде занадто запізнілим і нещирим. 
Хоча справа Божа може від цього виграти, вони не врятують себе таким спо-
віданням. Такі люди сповідаються не тому, що усвідомили свій справжній стан 
і зрозуміли, наскільки їхня поведінка була не до вподоби Богові». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.3. – С.271.

«У наш час багато хто вважав би гріх Ахана незначним і пробачили б йому 
його провину; але це через те, що вони не усвідомлюють природу гріха і його 
наслідки, не усвідомлюють святість Бога і Його вимоги. Часто звучать слова, 
що Богу не важливо, чи приймаємо ми до уваги Його слово, чи покоряємося ми 
Його святому Закону; але історія про те, як Він вчинив з Аханом, повинна бути 
пересторогою для нас. Він жодним чином не виправдає винного». // Рев’ю енд 
Геральд, 20 березня 1888 року.

б. Як і чому необхідно було пам’ятати про долю Ахана? Ісуса Навина 7:26. 
Про що це повинно говорити нам?

«Чи думали ви коли-небудь про те, чому всі, хто був пов’язаний з Аханом, 
також були покарані Богом? Тому що вони не були навчені і виховані відповідно 
до вказівок, які були дані їм у великому стандарті Закону Єгови. Батьки Ахана 
так виховали свого сина, що він, не соромлячись, виявляв непослух Слову Го-
спода, і привиті йому принципи спонукали його так поводитися зі своїми дітьми, 
що вони також були аморальні. Розум і діє і впливає на розум іншої людини; і 
покарання, яке охопило також і родичів Ахана, відкриває нам той факт, що всі 
вони були замішані у цьому злочині». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.998.
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Вівторок       5 лютого

3. СЛИЗЬКА ДОРОГА ЖАДІБНОСТІ
а. Що привабило Ахана до гріха? Якова 1:13-15.

«Багатий шінеарський одяг збудив у серці Ахана пожадливість, і навіть тоді, 
коли через цей одяг йому довелося зустрітися віч-на-віч зі смертю, він і далі на-
зивав його «гарним шінеарським плащем». Один гріх потягнув за собою інший, 
і він привласнив собі золото та срібло, посвячені для Господньої скарбниці; він 
обікрав Бога щодо перших плодів Ханаанської землі.

Коренем смертельного гріха, що призвів Ахана до загибелі, була жадіб-
ність – найпоширеніший з усіх гріхів, до якого ставляться досить легковажно. 
Як часто порушення десятої заповіді не викликає навіть осудження, тоді як інші 
гріхи бувають викритими і покараними. Історія з Аханом повинна стати уроком, 
що вказує на потворність цього гріха та його жахливі наслідки». – Патріархи і 
пророки. – С.496.

б. Поясніть, яким чином зло жадібності є зреченням від віри. До євреїв 13:5.

«Зажерливість – гріх, який розвивається поступово. Ахан виховував у своєму 
серці користолюбство, доки воно не увійшло у звичку, від якої майже неможли-
во звільнитися. Виношуючи у своєму серці зло, він не думав про те, що може 
накликати біду на увесь Ізраїль; його розумове сприйняття було вбите гріхом і 
Ахан став легкою здобиччю спокуси.

А чи не зустрічаються нині подібні гріхи, всупереч серйозним і недвозначним 
застереженням? Заборона потурання користолюбству є такою ж ясною, як і 
заборона Аханові привласнювати трофеї Єрихона...

Воно усюди залишає свій слизький слід, стає причиною незадоволення і 
розладу в сім’ях, викликає заздрість та ненависть бідних стосовно багатих, спо-
нукає багатих пригноблювати бідних. Це зло існує не лише у світі, а й у церкві, 
де вже звичними стали егоїзм, скупість, обман, нехтування доброчинністю та 
обкрадання Бога «десятиною та дарами». Як же багато Аханів є, на жаль, серед 
членів церкви, котрі навіть користуються доброю репутацією». – Патріархи  і 
пророки. – С.496, 497.
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Середа        6 лютого

4. УНИКАЮЧИ ПАСТКИ
а. Які застереження повторюються також і для нас, щоб ми не бажали того, 

що нам не належить? Від Луки 12:15; 1 Івана 2:15-17. Як цей гріх заважає 
Божій роботі?

«Саме прагнення збагачуватися, яке посилюється, і егоїзм, що породжуєть-
ся сріблолюбством, позбавляють церкву Божого благовоління і умертвляють її 
духовність. Коли голова і руки весь час зайняті плануванням і працею заради 
накопичення багатства, людина забуває про свій обов’язок перед Богом і перед 
людьми». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.82.

«Замість того, щоб все віддати для Христа, багато хто беруть золоту прикрасу 
і гарний шінеарський плащ і ховають все це в таборі. Якщо присутності одного 
Ахана було достатньо для того, щоб завдати поразки всьому Ізраїльському стану, 
то чи варто дивуватися тим незначним успіхам, які ми маємо, якщо в кожній гро-
маді, і майже в кожній сім’ї є свої Ахани?» – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.157.

б. Які інші гріхи, пов’язані з жадібністю, особливо ненавидить Бог? 
Приповісті 6:16-19. Як Бог розглядає нас, якщо ми плекаємо ці гріхи?

«Різні гріхи, які плекають в серці і роблять в житті ті, хто є християнами лише 
на словах, накликають на церкву невдоволення Бога. У той день, коли відкриють-
ся небесні книги, Суддя не буде словами пояснювати людині її провину, але кине 
на неї всього лише один пронизливий, докірливий погляд, і в пам’яті беззаконника 
яскраво спливе кожен вчинок його життя, кожна поступка. Тоді не потрібно буде, 
як за днів Ісуса, вишукувати винного, переходячи від племені до сімейства, але 
він своїми ж устами визнає свою ганьбу, користолюбство, жадібність, нечесність, 
лицемірство і обман. Тоді про його гріхи, які були до цього часу приховані від 
людських очей, буде проголошено, немов з даху будинку.

Найбільше церкві слід остерігатися не відкритих і явних противників, безбож-
ників і богохульників, а непослідовних християн. Саме вони позбавляють Ізраїль 
Божих благословень і роблять церкву слабкою, накликаючи на неї ганьбу і наругу, 
від яких зовсім не просто очиститися». – Там саме. – Т.4. – С.493.

«[Божий] Дух засмучений гордістю, марнотратством, нечесністю і лукавством, 
яке допускають деякі люди, котрі сповідують благочестя. Все це викликає невдо-
волення Бога на Його народ». – Там саме. – С.491.
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Четвер        7 лютого

5. ПРОЗОРІСТЬ У ТОРГІВЛІ
а. Яке розуміння може допомогти нам поставити Бога і нашого ближнього 

вище понад наше природне бажання здобути світську вигоду?  
Приповісті 15:3; До колосян 3:1-3.

«Звичай лукавити і брехати в торгівлі, що існує у цьому світі, не може бути 
прикладом для християн. Християни не повинні відступати від абсолютної 
порядності навіть у найменшому. Продавати товар за ціною, вищою, ніж він на-
справді коштує, користуючись необізнаністю покупця, – це обман і шахрайство. 
Незаконний прибуток, дрібні хитрощі і прийоми, явне перебільшення у рекламі 
товару, дух нездорової конкуренції, прагнення купити щось за заниженою ціною 
у брата, який бажає вести чесний бізнес, – все це знищує чистоту церкви і губить 
її духовність.

Світ бізнесу не знаходиться за межами Божого правління. Християнство 
існує не для того, щоб тільки виставляти його святковий фасад по суботах і щоб 
воно красувалося тільки в святині; християнство призначене на кожен день і для 
будь-якого місця. Його вимоги повинні визнаватися і дотримуватися у майстерні, 
вдома, у ділових стосунках з братами і зі світськими людьми». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.4. – С.494.

«У першій християнській церкві не було тих переваг і можливостей, якими 
ми володіємо. І її члени були бідними, але вони відчували силу істини і розуміли, 
що мета, яка стоїть перед ними, настільки висока, що заради неї вони повинні 
віддати все. Вони відчували, що спасіння або загибель світу залежать від їхнього 
сприяння. Вони віддавали Йому все і в будь-який момент були готові відгукнутися 
на заклик Господа.

Згідно з нашим сповіданням, ми керуємося тими ж принципами, перебуваємо 
під впливом Того ж Духа... Нехай кожен з нас особисто покаже приклад безко-
рисливого служіння». – Там саме. – Т.5. – С.156, 157.

П’ятниця       8 лютого

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Що найбільше заважає благословенню Божому і послаблює Його 

народ?
2. Як я можу вплинути на молодь, подібно до того як Ахан вплинув 

на своїх дітей?
3. Як я можу уникнути потурання корінням жадібності ще при їх 

виникненні?
4. Яка небезпека особливо зачаїлася тоді, коли ми купуємо чи 

продаємо, у тому числі і щось вживане?
5. Як мені уникнути поширеної пастки прагнення здобути світську 

вигоду?
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Урок 7  Субота, 16 лютого 2019 року

Благословення i прокляття
«Не було слова зо всього, що наказав був Мойсей, чого не читав би Ісус 

перед усіма зборами Ізраїля, і жінок, і дітей, і приходька, що ходить серед 
них» (Ісуса Навина 8:35).

«Тільки щира шанобливість до Божого Святого Слова могла дозволити наро-
дові сподіватися на виконання Божественного наміру». – Пророки і царі. – С.465, 
466.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.499-504.

Неділя        10 лютого

1. УРОЧИСТИЙ І СЕРЙОЗНИЙ ВИБІР
а. Який вибір Господь поставив перед Своїм народом біля кордонів обіцяної 

землі? Чого ми можемо навчитися з цього? Повторення Закону 11:26-28.

«Від вас вимагається послух, і якщо ви відмовитесь коритися, то опинитеся 
навіть не на нейтральній території, а в набагато гіршому становищі. Якщо ви не 
отримаєте Божого благословення, то будете мати Його прокляття. Він вимагає 
від вас добровільного послуху і обіцяє, що в цьому випадку ви будете споживати 
блага землі. Страшне прокляття виголошене на тих, хто не приходить на поміч 
Господу». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.166.

б. Назвіть дві гори, обрані для проголошення благословень і проклять. По-
вторення Закону 11:29. Яким чином племена Ізраїлеві були розділені для 
цього священного обов’язку? Повторення Закону 27:11-13.

«По обидва боки долини підносилися гори Евал і Ґарізім, які майже торкалися 
одна одної, а нижні уступи утворювали своєрідний природний поміст, де кожне 
слово, вимовлене на одній горі, було виразно чути на іншій, а на пологих схилах 
обох гір могло розміститися чимало людей». – Патріархи і пророки. – С.500.
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Понеділок       11 лютого

2. НАВЧАЮЧИ РОЗУМ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ
а. Яке веління щодо гори Евал було дано через Мойсея, щоб народ виконав 

його, коли перейде через Йордан? Повторення Закону 27:2-8.

б. Що ще повинно було бути зроблено для того, щоб народ запам’ятав за-
кон? Повторення Закону 6:6-9; 31:19-22.

«Господь робив усе можливе, щоб Його діти не забули Його Закону під час 
мандрівки в пустелі. Оселившись у Ханаані, ізраїльтяни повинні були щодня 
повторювати Божественні постанови у своїх домівках; ці постанови мали бути 
чітко написані на одвірках, воротах і пам’ятних дощечках. Їх необхідно було 
перекласти на музику і співати старим та молодим. Священики повинні були 
викладати ці святі постанови у громадських місцях, а правителі краю – щоденно 
досліджувати їх. «Будеш роздумувати про неї вдень та вночі, – наказав Господь 
Ісусові Навину щодо Книги Закону, – щоб додержувати чинити все, що написано 
в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі» (Ісуса 
Навина 1:8)». – Пророки і царі. – С.464, 465.

в. Яку користь отримуємо також і ми, якщо вчимо напам’ять Закон Божий 
і розмірковуємо над обітницями і застереженнями, записаними у Слові 
Божому? Псалом 119:11.

«Кілька разів на день слід присвячувати дорогоцінні, золоті миті молитві і 
дослідженню Писання, хоча б тільки для того, щоб завчити напам’ять біблій-
ний текст і тим самим підтримати своє духовне життя». – Свідоцтва для цер-
кви. – Т.4. – С.459.

«Розум повинен бути приборканий і йому не можна дозволяти блукати. Він 
повинен бути навчений розмірковувати про Писання; навіть цілі розділи можна 
вивчити напам’ять, і повторювати їх, коли сатана приходить зі своїми спокусами. 
Навіть коли ви йдете вулицею, то можете прочитати уривок і міркувати про нього, 
закріплюючи його таким чином у своєму розумі, а Бог нагадає знання, яке раніше 
було вкладено в пам’ять, саме в той момент, коли буде необхідно». // Західний 
Мічиганський вісник, 26 жовтня 1904 року.
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Вівторок       12 лютого

3. ВИКОНУЮЧИ ПОПЕРЕДНІ ВЕЛІННЯ
а. Як Ісус Навин виконав веління, які були дані через Мойсея щодо гори 

Евал? Ісуса Навина 8:30-32.

«Згідно зі вказівками Мойсея, на горі Евал було споруджено пам’ятник з 
великого каміння. На цих каменях, заздалегідь вкритих шаром вапна, був напи-
саний Закон: не лише Десять Заповідей, проголошених на Синаї та вирізьблених 
на кам’яних таблицях, а й інші закони, дані Мойсеєві і занесені ним до книги. 
Біля цього пам’ятника був поставлений жертовник з необтесаного каміння, на 
якому були принесені жертви Господу. Той факт, що жертовник споруджений на 
горі Евал, звідки мало прозвучати прокляття, був сповнений глибокого змісту: 
оскільки Ізраїль порушив Божий Закон, він заслужено накликав на себе Його 
гнів, який негайно вилився б на них, якби не викупна жертва Христа, символом 
якої став цей жертовник». – Патріархи і пророки. – С.500.

б. Як Ісус Навин розташував старійшин і народ для цієї величної церемонії 
і що нам необхідно зауважити про те, як вони приймали приходьків? 
Ісуса Навина 8:33.

«Шість поколінь, нащадки Лії та Рахілі, розмістилися на горі Ґарізім; а ті, 
котрі походили від служниць, разом з Рувимом і Завулоном, піднялись на гору 
Евал; священики з ковчегом розташувалися поміж ними в долині». – Там саме.

«Нехай ті, хто вірять у Слово Боже, прочитають настанови, що містяться у 
книгах Левит і Повторення Закону. Там вони дізнаються, яку освіту було дано 
родинам Ізраїлю. Хоча Божий вибраний народ повинен був триматися відосо-
блено і свято, відділяючись від народів, які не знали Бога, євреї зобов’язані 
були доброзичливо поводитися з приходьком. На нього не можна було дивитися 
зверхньо тільки через те, що він не був ізраїльтянином. Ізраїльтяни повинні були 
любити приходька, тому що Христос помер, аби врятувати його так само, як і 
ізраїльтян. На святах подяки, коли євреї розповідали про милості Божі, приходька 
потрібно було приймати привітно». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.273, 274.
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Середа        13 лютого

4. УНИКАЮЧИ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ НА РЕЛІГІЙНИХ 
СЛУЖІННЯХ

а. Що було кульмінацією церемонії на горі Евал? Ісуса Навина 8:34.

«Звук сурми був для народу сигналом до мовчання; в присутності усього 
зібрання, серед німої тиші, Ісус Навин, котрий стояв біля священного Ковчегу, 
читав слова благословення, обіцяного тим, котрі виконують Божий Закон. Усі по-
коління, що стояли на Ґарізімі, сказали: «Амінь!» – Патріархи і пророки. – С.500.

б. Чому для присутніх було доречно сказати «Амінь»? Псалом 106:48. Чому 
і для нас завжди доречно говорити «Амінь»?

«Коли було сказано слово Господа юдеям в давнину, було дано наказ: «І ввесь 
народ нехай скаже: амінь! Хваліть Господа!» (Псалом 106:48 перекл. з англ.). І 
коли ковчег заповіту був принесений до міста Давидового, повсюди лунали гімни 
радості і тріумфу, «А народ увесь сказав: «Амінь» і «Хвала Господеві!» (1 хронік 
16:36). Такий гарячий відгук говорив про те, що вони зрозуміли сказані слова і 
об’єдналися у служінні Богові.

У наших богослужіннях забагато формалізму. Господь бажає мати служителів, 
які б проповідували Слово з енергією Святого Духа і щоб народ, котрий слухає 
Його, не залишався байдужим, не відповідаючи на те, що сказано. Враження, яке 
таким чином створюється у невіруючого, є зовсім не сприятливим для релігії Хри-
ста. І такі байдужі, лицемірні християни в духовному плані, у світських питаннях 
проявляють дуже багато енергії та діловитості. Голос Божий може проявлятися 
через Його вісників як найприємніша пісня, але Його священні застереження, 
викриття і настанови все одно можуть залишитися непочутими, тому що дух 
світу паралізував їх. Істини Слова Божого звернені до глухих вух і до черствих, 
грубих сердець. О, яка велика потреба є в тому, щоб наші громади прокинулися 
і найактивнішим чином допомагали слугам Божим у роботі спасіння душ. Там, 
де громади ходять у світлі, завжди будуть сердечні відгуки, коментарі та слова 
радісної хвали і подяки». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.318.
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Четвер        14 лютого

5. СЕКРЕТИ ЩАСТЯ
а. Що ще включала в себе церемонія благословень і проклять? Ісуса На-

вина 8:[34], 35. Що потрібно було регулярно повторювати?   
Повторення Закону 31:10-13.

«[Прочитавши благословення, Ісус Навин] зачитав слова прокляття, і 
покоління, що знаходилися на Евалі, так само висловили своє схвалення. Де-
сятки тисяч людей в один голос дали урочисту відповідь. Після цього був про-
читаний Божий Закон разом з постановами і судовими кодексами, переданими 
через Мойсея.

На Синаї Ізраїль отримав Закон безпосередньо з Божих уст, священні заповіді 
Закону, написані Божим перстом, як і раніше зберігалися в ковчезі. Тепер їх 
було знову написано там, де всі могли прочитати. Кожний мав змогу побачити 
на власні очі, якими були умови Заповіту, згідно з яким вони могли заволодіти 
Ханааном. Кожний мав засвідчити своє прийняття умов Заповіту та обрання для 
себе благословення в разі їхнього виконання або прокляття за недодержання 
цих умов. Закон не тільки був записаний на каменях пам’ятника, а й прочитаний 
Ісусом Навином перед усім Ізраїлем. Хоч минуло небагато часу, відколи Мойсей 
ознайомив народ зі змістом Книги Повторення Закону, та все ж Ісус Навин 
вирішив знову прочитати Закон.

Не лише мужі Ізраїлю, а усі жінки та діти слухали слова Закону; важливо 
було, щоб і вони знали та виконували свої обов’язки». – Патріархи  і  проро-
ки. – С.500-503.

б. Перелічіть деякі благословення і прокляття.      
Повторення Закону 28:1-13; 27:14-26.

П’ятниця       15 лютого

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином благословення і прокляття, дані древньому Ізраїлю, 

важливі і сьогодні?
2. Як час від часу запам’ятовування і роздуми над Писанням при-

носили мені користь?
3. Чому приходьки були разом зі старійшинами і народом на горі?
4. Яким чином я можу краще підтримувати роботу мого місцевого 

служителя?
5. Чому важливо, щоб всі розуміли свій обов’язок перед Богом з 

юних років?
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Урок 8  Субота, 23 лютого 2019 року

Допомагаючи ґiв’онiтянам
«Оце зробімо їм, – позоставимо їх при житті, і не буде на нас гніву за 

присягу, що ми присягнули їм» (Ісуса Навина 9:20).
«Жителі Ґівеона – численний народ центральної частини краю – також зали-

шили своє язичництво, приєдналися до Ізраїлю і розділили з ним благословення 
Заповіту». – Пророки і царі. – С.369.

Додаткові матеріали для вивчення:
Ознаки часу, 7 лютого 1884 року.

Неділя        17 лютого

1. ХИТРИЙ ПЛАН
а. Що зробили ґів’онітяни, побачивши перемоги Ізраїлю? Ісуса Навина 9:3-6.

«[У Ґілґалі ізраїльтян] незабаром відвідали якісь дивні люди, котрі заба-
жали укласти з ними союз. Вони повідомили, що прийшли з далекого краю, а 
їхній зовнішній вигляд служив підтвердженням слів: одяг, дійсно, був старим і 
полатаним, а взуття зношеним. Дорожні запаси їжі запліснявіли, а бурдюки, в 
яких зберігалося вино, були подерті і ніби похапцем, як це трапляється під час 
подорожі, підремонтовані.

На їхній далекій батьківщині, що, як вони запевняли, знаходилася за межами 
Палестини, люди чули про чудеса, які Бог здійснив для Свого народу, і послали 
їх укласти з Ізраїлем союз». – Патріархи і пророки. – С.505.

б. Розкажіть про цю зустріч і про що слід було знати ізраїльтянам.  
Ісуса Навина 9:7-13.

«Євреї ще раніше отримали особливе застереження не укладати жодних угод 
з ідолопоклонниками Ханаану, тому начальники народу почали дещо сумніватися 
в правдивості слів незнайомців». – Там саме.

П
ам

’я
т

ай
т

е,
 б

уд
ь 

ла
ск

а,
 п

ро
 с

пе
ці

ал
ьн

і п
ож

ер
т

ву
ва

нн
я 

на
ст

уп
но

ї с
уб

от
и!



44

Понеділок       18 лютого

2. ОБМАН, ЯКИЙ РОЗЧАРОВУЄ
а. Яку помилку зробив Ісус Навин і старійшини стосовно ґів’онітян? Чому 

вони зазнали невдачі? Ісуса Навина 9:14, 15.

б. Як ізраїльтяни зреагували, коли побачили, що їх ошукали? Чому вони 
мали рацію, коли помилували ґів’онітян? Ісуса Навина 9:16-20.

«Великим було обурення ізраїльтян, коли вони зрозуміли, що піддалися 
обману... «І нарікала вся громада на начальників», але ті відмовилися розірвати 
укладений нечесним шляхом союз через те, що «присягнули їм Господом, Богом 
Ізраїля». «І не повбивали їх Ізраїлеві сини». Ґів’онітяни заприсяглися, що зали-
шать ідолопоклонство і служитимуть Єгові; через це помилування їхнього життя 
не вступало усупереч з Божим наказом знищити хананеїв-ідолопоклонників. 
Отже, євреї, давши цю клятву, не вчинили гріха. І хоч клятва була отримана 
шляхом обману, її не можна було порушувати». – Патріархи і пророки. – С.506.

в. Що нам необхідно усвідомити про те, наскільки важливо чесно тримати 
своє слово, якщо ми його вже дали? Приповісті 12:22; Псалом 15:1, 4 
(ост. частина).

«Якщо хтось у чомусь присягався і ця присяга не вимагала від нього недо-
брого вчинку, то вона вважалася священною. Зиск, помста чи особисті інтереси 
в жодному разі не були причиною порушення клятви чи присяги». – Там саме.

«Якщо в якій-небудь справі ви заявили, що зробите певні кроки, а потім 
зрозуміли, що ваше рішення виявилося вигідним для інших і невигідним для 
вас самих, не ухиляйтеся від принципу ні на йоту. Виконайте свою угоду. На-
магаючись змінити свої плани, ви показали б, що на вас не можна покластися. 
І якщо ви відступаєте в найменшому, то відступите і у великому. За таких об-
ставин дехто спокушається йти на обман, кажучи: «Мене не зрозуміли. У мої 
слова було вкладено інший зміст, ніж насправді я мав на увазі». Фактично ж 
люди мали на увазі саме те, що сказали, але коли добрі пориви охололи, вони 
захотіли відступити від угоди». – Виховання дітей. – С.154.
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Вівторок       19 лютого

3. ДОЛЯ ҐІВ’ОНІТЯН
а. Через те, що ґів’онітяни вдалися до хитрощів, якою була їхня доля? Ісуса 

Навина 9:21-23. Як ця ситуація показує вплив, який справив Бог Ізраїлю 
на навколишні народи?

«Життя ґів’онітян було збережене, але вони стали ніби рабами, виконуючи 
найпростішу роботу при святині...

Ґівеон... «місто велике, як одне з міст царських... а всі люди його лицарі». 
Те, що народ цього міста принизив себе, вдавшись до хитрощів, аби врятувати 
своє життя, є вражаючим доказом того, який жах викликали ізраїльтяни в жителів 
Ханаану». – Патріархи і пророки. – С.506.

б. Як ґів’онітяни відреагували на це рішення? Ісуса Навина 9:24-27.

«[Ісуса Навина  9:27 цитується]. Ці умови були прийняті ґів’онітянами з 
вдячністю, оскільки вони усвідомлювали свою провину перед ізраїльтянами і 
погоджувалися на все задля збереження життя». – Там саме.

в. Який доказ показує нам те, що ґів’онітяни були б благословенні, якщо б 
залишалися чесними, розповівши всю правду, замість того щоб вдатися 
до обману? Вихід 12:48, 49; Левит 19:33, 34.

«Господь передбачив, щоб усі ті, котрі залишать ідолопоклонство та 
приєднаються до Ізраїлю, могли користуватися благословеннями Заповіту...

Для жителів «царського міста, всі люди якого лицарі», було немалим прини-
женням стати дроворубами та водоносами у всіх прийдешніх поколіннях. Задля 
обману вони обрали собі одяг убогості, який і був залишений їм як символ вічного 
рабства. Так у всіх майбутніх поколіннях їхнє рабське становище мало свідчити 
про ненависть, з якою Бог ставиться до неправди». – Там саме. – С.507.
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Середа        20 лютого

4. ВИКОНУЮЧИ ОБІЦЯНКИ
а. Що зробили п’ять аморейських царів, коли виявили, що ґів’онітяни 

уклали мир з Ізраїлем? Ісуса Навина 10:1-5.

«Підкорення Ґівеону ізраїльтянами стривожило усіх царів Ханаану. Негайно 
були вжиті заходи, щоб помститися народові, котрий уклав мир із загарбниками... 
Вони діяли швидко». – Патріархи і пророки. – С.507.

б. Коли ґів’онітяни побачили небезпеку, яку звістку вони послали до Ісуса 
Навина і до яких дій він вдався у результаті? Ісуса Навина 10:6-9.

«[Ісуса Навина 10:6 цитується]. Це була загроза не лише для гів’онітян, а й 
для Ізраїлю. Через це місто пролягали шляхи до центральної та південної Па-
лестини, і якщо ізраїльтяни мали намір підкорити всю країну, то це місто вкрай 
потрібно було зберегти.

Ісус негайно приготувався йти на захист Ґівеону. Жителі оточеного міста 
побоювалися, що він не виконає їхнього прохання через обман, до якого вони 
вдалися; але оскільки ґів’онітяни підкорилися Ізраїлю і почали поклонятися Богові, 
Ісус Навин розумів, що його обов’язок – захищати їх. Цього разу він вирушив у до-
рогу, після того як спитав Божественної поради, і Господь схвалив його рішення...

Вони йшли цілу ніч і на ранок наблизилися до Ґівеону. Не встигли ще війська 
князів-союзників оточити місто, як Ісус напав на них». – Там саме. – С.507, 508.

в. Що відкрило дивовижну силу Бога Ізраїлевого заради тих, кого Він 
захищає? Ісуса Навина 10:10, 11.

«Численні війська кинулися тікати до гірського перевалу Бет-Хорону, з вер-
шини якого понеслися вниз стрімким схилом гори. Але тут на них вдарив сильний 
град». – Там саме. – С.508.
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Четвер        21 лютого

5. МОЛИТВА + ДІЯ
а. Яке дивовижне прохання Свого вірного раба, Ісуса Навина, Бог задо-

вольнив, для Своєї честі і слави як Творця? Ісуса Навина 10:12-14. Чому 
Він це зробив?

«Ісус Навин, подивившись з гори, зрозумів, що до кінця дня він не встигне 
закінчити бій. Якщо вороги не будуть повністю розбиті, вони об’єднаються для 
нової боротьби. [Ісуса Навина  10:12,  13 цитується]». – Патріархи  і  проро-
ки. – С.508.

«Натхненний Божим Духом Ісус Навин молився про те, щоб мати доказ сили 
Ізраїлевого Бога. Це прохання не було продиктоване самовпевненістю великого 
вождя. Ісусу Навину була дана обітниця, що Бог неодмінно знищить цих ворогів 
Ізраїлю, однак він докладав таких великих зусиль, ніби успіх битви повністю за-
лежав від ізраїльського війська. Він зробив усе, що тільки було під силу людині, 
після чого з вірою благав про Божественну допомогу. Таємниця успіху полягає 
в поєднанні Божественної могутності з людськими зусиллями. Великих успіхів 
досягають ті, котрі беззастережно покладаються на руку Всемогутнього. Муж, 
який звелів: «Стань, сонце, в Ґів’оні, а ти, місяцю, ув айялонській долині!», – був 
мужем, котрий довгі години проводив розпростертим на землі у молитві, в таборі 
при Ґілґалі. Люди молитви – це люди сили.

Так незвичне чудесне явище свідчить про те, що природою керує Тво-
рець». – Там саме. – С.509.

б. Що Бог знову звершив як свідоцтво того, що Він керує природою? Ісаї 38:7, 
8. Що Він звершить у майбутньому? Йова 38:22, 23; Об’явлення 16:17, 21.

П’ятниця       22 лютого

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чи обманювали мене коли-небудь? Якщо так, як я міг би уник-
нути цього?

2. Чому Ізраїль залишився вірним людям, котрі ошукали його?
3. В історії з ґів’онітянами, який доказ показує, що брехня не при-

носить вигоду?
4. Чому Бог сприяв успіху Ізраїлю у битві проти амореїв?
5. Що відбудеться у майбутньому, і покаже, що Бог керує природ-

ними явищами?
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Субота, 2 березня 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ВСЕСВІТНЬОГО ФОНДУ ДОПОМОГИ ВІД КАТАСТРОФ

«Бо не переведеться убогий з-посеред Краю, 
тому я наказую тобі, говорячи: «Конче відкри-
вай  руку  свою  для  брата  свого,  і  вбогого 
свого, і для незаможного свого в Краї своїм» 
(Повторення Закону 15:11).

«А коли збідніє твій брат, а його рука 
неспроможною стане, то підтримаєш його, 
приходько  він  чи осілий, –  і житиме брат 
твій з тобою» (Левит 25:35).

Чи уявляли ви собі коли-небудь, що одного 
разу ви повертаєтеся додому, і раптово відбува-
ється землетрус, ураган або повінь? Уявіть собі, що 
все, що ви будували впродовж свого життя, зруйно-
вано за кілька хвилин. Щороку по всьому світу тисячі людей стикаються з 
цим суворим випробуванням, впадаючи у бідність і нужду. Серед цих людей 
є наші брати – члени церкви, які є частиною нашої сім’ї, і які після природної 
катастрофи позбавлені всього, що вони мали; щоб почати нове життя вони 
стають залежними від підтримки. За минулий рік вони зіткнулися з усім цим – з 
пожежами, повенями, землетрусами, ураганами і навіть виверженням вулка-
нів. У всіх цих випадках ми відчуваємо, що Бог оберігає Свій народ, рятуючи 
життя і власність. Однак у багатьох ситуаціях благодійному відділу нашої 
церкви доводилося використовувати кошти, щоб надати постраждалим їжу, 
воду і ліки, відновити будинки людей і молитовні будинки, допомогти сім’ям, 
які втратили урожай, надати медичне обслуговування і в окремих випадках 
оплатити невідкладні операції. У такі часи кошти, зібрані від пожертвувань, 
які щорічно збираються для Всесвітнього фонду допомоги від природних 
катастроф, – це благо у житті цих братів. Наші пожертвування можуть бути 
використані, щоб допомогти їм знайти притулок, стабільність і втішне відчуття 
того, що вони належать до родини Христа.

«Багато обітниць Божих звернені до тих, хто служить Його страждаючим 
дітям». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.306. Пам’ятайте, якщо ми щедро 
відкриваємо нашу руку для бідних і нужденних, ми допомагаємо нашому 
брату, який є частиною сім’ї нашого Учителя. Зробімо все можливе і будемо 
впевнені, що наш Бог рясно благословить наше життя і примножить наші 
кошти, тому що наші гроші дуже цінні для допомоги нашим братам, які 
страждають у найбільш проблемних місцях світу.

Благодійний відділ
Генеральної Конференції 
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Урок 9  Субота, 2 березня 2019 року

Бог керує завоюванням
«Як Господь наказав був Мойсеєві, Своєму рабові, так Мойсей наказав 

Ісусові, і так зробив Ісус, – не занехав ані слова зо всього, що Господь на-
казав був Мойсеєві» (Ісуса Навина 11:15).

«Господь обіцяв Ісусові Навину бути з ним, як Він був з Мойсеєм, і зробити 
Ханаан легкою здобиччю для нього за умови, що він буде вірно виконувати всі 
Його заповіді». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.156, 157.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.510, 511.

Неділя        24 лютого

1. ГРІЗНІ ВОРОГИ
а. Що сталося з південним Ханааном незабаром після перемоги у Бет-

Хороні? Ісуса Навина 10:40-43.

«Незабаром після перемоги над Бет-Хороном був завойований південний 
Ханаан». – Патріархи і пророки. – С.510.

б. Що зробили царі північної Палестини, коли почули про успіх єврейського 
народу? Ісуса Навина 11:1-5.

«Племена, що населяли північну Палестину, налякані успіхом ізраїльського 
війська, уклали проти них союз. Його очолив Явін, цар хацорський, котрий мав 
володіння на захід від озера Мером. «І вийшли вони та всі їхні табори з ними». 
Це військо було значно більшим від тих, з якими ізраїльтянам доводилося досі 
воювати у Ханаані». – Там саме.
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Понеділок       25 лютого

2. ПЕРЕМОГИ ДЛЯ ВІРНИХ
а. Що нам слід зауважити з того, як Господь підбадьорив Ісуса Навина і 

знову втрутився заради Свого вірного народу? Ісуса Навина 11:6-8. Чого 
ми можемо навчитися з цього?

«Ісус Навин напав на табір союзників біля озера Мером і повністю розгромив 
їх». – Патріархи і пророки. – С.510.

«Бог звершить дивовижне для тих, хто надіється на Нього. Ті люди, котрі 
вважають себе Його дітьми, такі слабкі лише тому, що вони занадто довіряються 
своїй мудрості і не дадуть Господеві можливості проявити Свою силу заради 
них. Бог допоможе Своїм віруючим дітям у будь-яких надзвичайних ситуаціях, 
якщо вони цілком довіряться Йому і будуть беззастережно коритися Його голо-
су». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.163.

«Віра посвяченого служителя має бути готовою витримати кожне випробу-
вання. Бог може і бажає дарувати Своїм слугам усі силу та мудрість, необхідні 
в різних ситуаціях. Тим, які покладають надію на Нього, Він дасть більше, ніж 
вони сподіваються». – Дії апостолів. – С.242.

б. Що було зроблено з кіньми і колісницями переможеної армії? Чому?  
Ісуса Навина 11:9; Псалом 20:8-10.

«Колісниця й кіннота – гордість і слава хананеїв – не повинні були стати 
власністю Ізраїлю. Згідно з Божим наказом колісниці спалили, а коням попідрізали 
жили, зробивши їх таким чином непридатними для військової справи. Ізраїльтяни 
повинні були надіятися не на колісниці або кінноту, але на «Ім’я їхнього Господа 
Бога». – Патріархи і пророки. – С.510.

в. На відміну від Єрихону, що Ізраїль повинен був робити з приреченими 
містами, худобою і здобиччю? Наскільки вірні вони були у виконанні 
Божих велінь? Ісуса Навина 11:10-14.

«Одне за одним завойовувалися міста, а Хацор – фортецю союзників – було 
спалено». – Там саме. – С.510.
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Вівторок       26 лютого

3. ДОСЯГАЮЧИ ПРИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ
а. Що підсумовує дії Ісуса Навина у завоюванні Ханаану?   

Ісуса Навина 11:18, 19.

«Війна тривала декілька років, доки Ісус не підкорив увесь Хана-
ан». – Патріархи і пророки. – С.510, 511.

б. Коли Господь пообіцяв звільнити Ханаан від усіх нечестивих народів, 
котрі там мешкали, який план Він представив ізраїльтянам? Проти якої 
небезпеки Він застерігав їх? Повторення Закону 7:21, 22.

в. Незважаючи на всі кровопролиття у цих завоюваннях, якою була мета 
Всемогутнього для загального блага людства? Повторення Закону 7:23-
26. Що свідчить про те, що Бог також закликав тимчасово припинити 
це жорстке завдання? Ісуса Навина 11:23.

«Те, що псує тіло, має властивість псувати й душу. Воно робить людину не 
непридатною для спілкування з Богом та високого, святого служіння.

В Обіцяному Краї порядок, запроваджений у пустині, підтримувався в умо-
вах, сприятливих для формування правильних звичок. Люди не скупчувалися в 
містах, натомість кожна сім’я мала своє земельне володіння, що було запорукою 
одержання благословень природного, неспотвореного життя, котрі сприяли 
здоров’ю». – Служіння зцілення. – С.280.

«Хоча опір хананеїв вдалося зламати, проте певною мірою вони ще за-
лишалися господарями в країні. На заході все ще володіли родючою низиною 
вздовж морського узбережжя филистимляни, у той час як на півночі ще мешкали 
сидоняни, яким належав Ліван. Землі на південь до Єгипту також були заселені 
ворогами Ізраїлю.

Але Ісус Навин припинив війну». – Патріархи і пророки. – С.511.
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Середа        27 лютого

4. НЕОБХІДНА РОБОТА
а. Хто визначив кордони обіцяної землі завчасно? Кому було довірено 

розподіл землі? Числа 34:1, 2, 13, 17, 18.

«Великому вождю, перш ніж скласти з себе правління над Ізраїлем, необхідно 
було виконати ще одну роботу. Усю землю – як завойовані території, так і ті, 
які ще потрібно було підкорити, – потрібно було розділити між поколіннями. 
Обов’язком кожного покоління було – повністю підкорити собі наділ, отриманий 
у спадок. Якщо б ізраїльтяни виявились вірними Богові, Він прогнав би з-перед 
них ворогів; Він обіцяв дати їм ще більші володіння за умови, що вони залишаться 
вірними Його Заповіту.

Зробити розподіл землі було доручено Ісусові Навину разом з Перво-
священиком Елеазаром та главами поколінь; місце, в якому мало оселитися 
кожне покоління, визначалось жеребкуванням. Мойсей сам встановив кордони 
земель, які після завоювання Ханаану мали відійти тому чи іншому поколінню, 
а також призначив у кожному поколінні князя, котрий повинен був взяти участь 
у розподілі». – Патріархи і пророки. – С.511.

б. Як повинно було визначатися місце розташування кожного племені? 
Яким правилом необхідно було керуватися щодо розміру кожного наділу? 
Числа 26:54-56.

в. Яку спадщину отримали левити? Числа 18:20, 21; 35:1-3, 7, 8.

«Призначені служителями святилища, левити не отримали землі в спадщину, 
вони жили всі разом у містах, розташованих відокремлено, і отримували кошти 
на прожиття з десятин, дарів і приношень, присвячених для служіння Богу. Вони 
були вчителями народу, гостями на всіх урочистостях і всюди вшановувалися як 
слуги і представники Божі. Всьому народу було дано наказ: «Стережися, щоб 
не покинув ти Левита по всі дні на землі твоїй». «Тому не було Левієві частки 
та спадку з братами. Господь – Він спадщина його» (Повторення Закону 12:19; 
10:9)». – Виховання. – С.148, 149.
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Четвер        28 лютого

5. НІЯКИХ ВИПРАВДАНЬ
а. Чого вимагали сини Йосипа, зважаючи на свою чисельність? Що відповів 

Ісус Навин? Ісуса Навина 14:4, 5; 17:14-18.

«З огляду на свою переважаючу чисельність, покоління [Єфрема і Манасії] 
вимагали подвійної частини наділу. За жеребом їм припала найбагатша земля, 
включаючи родючу долину Шарон, однак багато головних міст цієї долини усе 
ще належали хананеям; і ці покоління, намагаючись ухилитися від труднощів та 
небезпек, пов’язаних із завоюванням своїх наділів, забажали додаткової частини 
вже завойованої землі. Єфремове покоління було одним з найбільших в Ізраїлі; до 
нього належав також Ісус Навин, тому вони вважали, що заслуговують на особли-
ву увагу. «Чому ти дав мені на спадок один жеребок та наділ один, – говорили 
вони, – а я ж народ численний?» Однак ніщо не могло примусити непохитного 
вождя вчинити несправедливо.

У відповідь він сказав: «Якщо ти народ численний, то піди до лісу, та й 
повикорчовуєш собі там у  краї  періззеянина та рефаїв,  бо Єфремова  гора 
стала тісна для тебе».

Відповідь цих людей виявила справжню причину нарікання. Вони не мали 
віри й сміливості, щоб вигнати хананеїв...

Численний народ, як вони твердили, цілком самостійно міг прокласти собі 
дорогу, як це робили їхні брати. Маючи Божу допомогу, нема чого боятися залізних 
колісниць». – Патріархи і пророки. – С.513, 514.

П’ятниця       1 березня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що повинно надати нам мужності, коли ми стикаємося з ворогом, 
який є серйознішим, аніж ті, з якими ми раніше зустрічалися?

2. На які «колісниці і кінноту» я можу покладатися у своєму житті 
якнайбільше?

3. Хоча Бог сказав Ісусові Навину завоювати Ханаан, чому Він велів 
припинити завоювання?

4. Що було обіцяно кожному племені, якщо вони будуть вірні 
заповіту?

5. Чим дух Ісуса Навина відрізнявся від духу людей з його племені?
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Урок 10  Субота, 9 березня 2019 року

Початок життя в Ханаанi
«І була зібрана вся громада Ізраїлевих синів до Шіло, і вони помістили 

там скинію заповіту, а перед ними був здобутий Край» (Ісуса Навина 18:1).
«Земля, в яку ми йдемо, у всіх значеннях набагато привабливіша, ніж Хана-

анська земля була для синів Ізраїлевих. Їх вела Божа рука. Сам Христос дав їм 
опис країни, в якій вони повинні були знайти свій дім; тому що Він хотів надати їм 
все для того, щоб у них був стимул з надією і мужністю йти вперед... Вони потре-
бували мужності і постійної віри». // Рев’ю енд Геральд, 29 листопада 1881 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.512-518.

Неділя        3 березня

1. МУЖНЯ ЛЮДИНА
а. Перш ніж земля була розподілена, як Калев свідчив про свій досвід, 

який він здобув сорок років тому? Ісуса Навина 14:6-9. Як він проявив 
мужність раніше?

б. Чого ми можемо навчитися з Божої обітниці, яка дана Калеву?  
Числа 14:22-24.

«У той час, як ті, хто сумнівається, говорять про нездоланні перешкоди і 
тремтять від однієї лише думки про високі мури і сильних гігантів, нехай вірні 
калеви, які «мають дух інший», займають перші ряди. Істина Божа, що несе лю-
дям спасіння, дійде до народу тільки тоді, коли служителі і віруючі перестануть 
уподібнюватися до невірних вивідувачів, і споруджувати перешкоди на її шляху. 
Наша робота має наступальний характер. Світ повинен бути попереджений, і 
нехай назавжди замовкнуть голоси, що заохочують себелюбні інтереси на шкоду 
нашій місіонерській роботі. Усі свої розумові і фізичні сили, весь запал серця і 
душі ми повинні віддати справі Божій. Усе небо зацікавлене у нашій роботі, і 
ангели Божі відчувають сором, дивлячись на наші слабкі зусилля». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.5. – С.380, 381.



55

Понеділок       4 березня

2. ВІРА ПРЕСТАРІЛОГО ВОЇНА
а. Яке незвичайне прохання висловив 85-річний Калев? Ісуса Навина 14:10-

12. Як його дивовижна мужність і довіра Богові надихають нас?

«Завзяття і енергія повинні бути посилені, таланти, які іржавіють через 
бездіяльність, повинні бути вкладені у роботу. А такі голоси, як: «Зачекайте, 
не дозволяйте іншим покладати на вас обов’язки», – це голос боягузливих 
вивідувачів. Ми потребуємо таких людей, як Калев, які вміли б пробратися впе-
ред, таких вождів Ізраїлю, які б енергійними словами дали сильні свідчення на 
користь того, що зараз потрібно працювати найрішучішим чином. У той час, коли 
самозакохані люди, які люблять зручності життя, охоплені панікою, боятимуться 
високих велетнів і незламних стін, вимагаючи відступу, нехай пролунають голоси 
Калевів, навіть якщо поруч стоять боягузливі люди з камінням в руках, які готові 
побити тих, хто дає вірне свідоцтво». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.383.

б. Як вірне домагання Калева отримало благословення?    
Ісуса Навина 14:13-15.

«Віра Калева залишалася такою ж, як і тоді, коли його свідчення було прямою 
протилежністю неправдивому звітові інших розвідників. Він вірив Божій обітниці 
про те, що Бог дасть Ханаан Своєму народові у володіння, а тому повністю 
покладався на Господа. Він переніс зі своїм народом труднощі блукання по 
пустелі, розділяючи таким чином з винуватими усі розчарування й тягарі; однак 
не скаржився, а звеличував Божу милість, яка зберегла йому життя в пустелі, 
тоді як його брати там померли. Господь охороняв його серед усіх нестатків, по-
невірянь, небезпек і покарань, що спіткали багатьох під час мандрів по пустелі і 
протягом усіх років війни в Ханаані; тепер, коли йому виповнилося 80 років, його 
сила й енергія не ослабли. Він просив не вже завойованої землі, але саме того 
місця, яке, на думку більшості розвідників, неможливо було підкорити. З Божою 
допомогою він надіявся відвоювати землю у велетнів, від потуги котрих похитну-
лася віра Ізраїлю. Прохання Калева було продиктоване не бажанням почестей 
і слави. Старий відважний воїн бажав залишити своєму народові приклад, який 
прославив би Бога і надихав усі покоління до повного підкорення краю, який їхні 
батьки вважали недосяжним». – Патріархи і пророки. – С.512, 513.
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Вівторок       5 березня

3. ДІЮЧА ВІРА
а. Поясніть, як мужня віра Калева була проявлена у справах, навіть у його 

похилому віці. Ісуса Навина 15:13, 14.

«Калев отримав спадщину, про яку мріяв 40 років; вірячи, що Бог з ним, 
«повиганяв звідти трьох велетнів». Після завоювання спадку для себе і свого 
дому його завзятість не ослабла; він не осів на місці, щоб насолоджуватися 
отриманим, але ішов до дальших перемог на користь свого народу та на славу 
Божу». – Патріархи і пророки. – С.513.

б. Поясніть різницю в результатах досвіду Ісуса Навина і Калева у порівнянні 
з досвідом невірних вивідувачів. Числа 14:30-32; 1 до коринтян 10:5.

«Боязливі та непокірні повмирали в пустелі, але вірні розвідники споживали 
виноград Ешкольської долини. Кожний отримав за своєю вірою. Малодушні по-
бачили, що їхні побоювання справдились. Незважаючи на Божу обітницю, вони 
заявили, що успадкування Ханаану – неможлива справа, а тому й не заволоді-
ли ним. Але ті, котрі, покладаючись на Бога, думали не про труднощі, з якими 
доведеться зустрітися, а про силу свого Всемогутнього Провідника, увійшли до 
чудового краю». – Там саме.

в. Що Бог бажає, щоб ми усвідомили про силу віри? 1 Івана 5:4.

«Усе можливо віруючому, і все, чого тільки ми попросимо у молитві, отри-
маємо, якщо анітрохи не засумніваємося. Наша віра проникне крізь найтемнішу 
хмару і освітить променями надії душу, яка знемагає і впадає у відчай. Саме від-
сутність такої віри і живої надії приводить людину до нерозуміння, розгубленості, 
страхів і недобрих підозр. Бог звершить велике для Своїх дітей, коли вони будуть 
повністю довіряти Йому». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.140.
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Середа        6 березня

4. РОЗДІЛЯЮЧИ ТЯГАР В ЄДНОСТІ
а. Які племена були розташовані а) на східній стороні Йордану, б) на західній 

стороні Йордану? (Розподіл Ханаану між дванадцятьма племенами 
дивіться на Біблійній карті). Числа 34:14, 15; Ісуса Навина 13:7, 8.

«Два з половиною покоління Ізраїлю – Ґад, Рувим та половина Манасіїного 
покоління – отримали свою частину до переходу через Йордан. Їх, чабанів, при-
ваблювали просторі полонини (нагірні рівнини), на яких можна було випасати 
вівці та рогату худобу, розкішні ліси Ґілеада і Башану, які не знали собі рівних 
навіть у самому Ханаані; тому ці два з половиною покоління висловили своє 
бажання оселитися тут, але, перш ніж зробити це, послали свою частину озбро-
єних людей, котрі разом зі своїми братами мали перейти Йордан та допомогти 
їм у завоюваннях, доки і ті не увійдуть до свого спадку. Це зобов’язання вони 
вірно виконали. Коли десять поколінь увійшли до Ханаану, «Рувимові сини й 
сини Ґадові та половина племени Манасіїного... Коло сорока тисяч озброєних 
вояків перейшли перед Господнім лицем на війну до єрихонських степів» (Ісуса 
Навина 4:12,13). Протягом усіх років вони відважно воювали пліч-о-пліч зі сво-
їми братами. Тепер прийшов час повернутися до свого наділу, а оскільки вони 
нарівні зі своїми братами брали участь у всіх битвах, то ділили з ними й воєнні 
трофеї. Так що вони поверталися «із великими маєтками та з дуже численною 
худобою, зо сріблом, і з золотом, і з міддю, і з залізом, і з дуже багатьома оде-
жами», – усе це вони повинні були розділити з тими, хто залишився з родинами 
й отарами». – Патріархи і пророки. – С.517, 518.

б. Де знаходився духовний центр їхньої держави? Ісуса Навина 4:19; 10:6 
(перша частина).

«[На місці першого табору у Ханаані] «пообрізував Ісус [Ізраїлевих синів]», і 
«таборували Ізраїлеві сини в Ґілґалі, і справили Пасху»... І Господь об’явив Ісусові: 
«Сьогодні Я зняв з вас єгипетську ганьбу». На згадку про їхню стоянку це місце 
назване «Ґілґал», що означає «зняття», або «скинення». – Там саме. – С.485, 486.
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Четвер        7 березня

5. НОВИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР
а. Після того як домагання синів Йосипа були задоволені, куди було пере-

несено духовний центр? Ісуса Навина 18:1, 10. Чому? Як довго він там 
залишався?

«Досі Ґілґал був осередком перебування народу та місцем знаходження 
скинії. Але тепер скинію необхідно було перенести на постійне місце до Шіло, 
невеликого міста з наділу Єфрема, розташованого неподалік від центру країни, 
у зручному для всіх поколінь місці. Ця частина країни була вже завойована, і 
ніщо не загрожувало б тим, які приходитимуть на поклоніння. [Ісуса Навина 18:1 
цитується]. Покоління, котрі все ще перебували в таборі під час виносу скинії з 
Ґілґалу, пішли слідом і розташувалися біля Шіло. Тут вони й отаборилися, доки 
не увійшли у свої володіння.

Ковчег залишався в Шіло 300 років, доки через гріхи дому Ілія не потрапив 
до рук филистимлян, а саме місто було зруйноване. Після цього ковчег уже 
ніколи не повертався на це місце. Пізніше служіння святині перенесли до храму 
в Єрусалимі». – Патріархи і пророки. – С.514.

б. Який важливий звичай був пізніше започаткований у Шіло? Суддів 21:19.

«Свята Ізраїлю займали не останнє місце в їхньому вихованні. Зазвичай жит-
тя сім’ї було і школою, і церквою, батьки були першими вчителями у світському та 
релігійному розвитку своїх дітей. Але тричі на рік призначався час для громадсь-
ких зустрічей і богослужінь. Ці збори проводилися спочатку в Шіло, а пізніше в 
Єрусалимі». – Виховання. – С.41, 42.

П’ятниця       8 березня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому Бог сказав, що Калев мав «інший дух», прийнятний для 
обіцяної землі?

2. Як я можу розвинути ставлення, яке більше подібно до ставлення 
Калева, а не дітей Йосипа?

3. Що мені необхідно усвідомити про віру, яку я, можливо, не бачив 
раніше?

4. Яку віру проявили ті племена, які розташувалися на схід від 
Йордану?

5. Перерахуйте деякі благословення, отримані завдяки розташу-
ванню Шіло?
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Урок 11  Субота, 16 березня 2019 року

Справляючись з 
непорозумiнням

«Терпеливий у гніві – багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту»  
(Приповісті 14:29).

«Осудження і докори ще нікого не виправили». – Патріархи і пророки. – С.519.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.518-520.

Неділя        10 березня

1. ЧЕРЕЗ МОГУТНЮ РІЧКУ
а. Сини Рувима, Ґада і половина племені Манасії були розташовані на 

східній стороні Йордану. Які проблеми були пов’язані з тим, що вони 
мешкали так далеко від святилища? Ісуса Навина 22:10.

«[Цим поколінням] тепер доведеться жити далеко від Господньої святині, 
тому Ісус Навин проводжав їх з тривогою в серці, знаючи, якими сильними бу-
дуть спокуси, що спіткають їх у самотньому житті кочівників, зокрема, бажання 
запозичити звичаї язичницьких племен, котрі жили на кордоні з їхніми землями.

У той час як Ісуса Навина та інших начальників гнітили недобрі передчуття, 
до них дійшли дивні чутки. При Йордані, біля того місця, де Ізраїль чудодійним 
способом перейшов через річку, два з половиною покоління спорудили великий 
жертівник, схожий на жертівник цілопалення в Шіло». – Патріархи  і  проро-
ки. – С.518.

б. Як на це відреагували інші племена? Чому? Ісуса Навина 22:11, 12.

«Божий Закон під страхом смерті забороняв запроваджувати інше служіння, 
окрім того, яке було у святині. Якщо цей жертівник було споруджено для служіння, 
то якщо його так залишити, відверне народ від правдивої віри». – Там саме.
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Понеділок       11 березня

2. ЗАСПОКОЮЮЧИ ЛЮТЬ
а. Коли два з половиною племені побудували жертовник на схід від Йордану, 

який спокійний підхід утихомирив початкову реакцію інших племен? 
Ісуса Навина 22:13, 14.

«Зібрані з цього приводу в Шіло представники народу, пройнявшись за-
гальним невдоволенням та обуренням, запропонували негайно піти війною 
на відступників. Однак за порадою більш обачних було вирішено спочатку 
відправити послів, щоб отримати від цих поколінь пояснення такої поведінки. 
Було обрано десять князів, по одному від кожного покоління, на чолі з Пінхасом, 
котрий відзначився своєю ревністю над пеорським Ваалом». – Патріархи і про-
роки. – С.518.

б. Поясніть звернення, яке було зроблено до східних племен.   
Ісуса Навина 22:15-18.

«Люди з цих двох з половиною поколінь припустилися серйозної помилки, 
коли без жодних пояснень вдалися до такого вчинку, викликавши у своїх братів 
тяжкі підозри проти себе. Посланці, переконані в тому, що їхні брати завинили, 
звернулися до них з різким докором. Вони звинувачували їх у повстанні проти Го-
спода, наказуючи не забувати про суди, що спіткали Ізраїль під час відступництва 
через пеорський Ваал». – Там саме.

в. Про що згадував Пінхас? Числа 25:1-9. Чого ми повинні навчитися з того, 
який дух він проявив стосовно своїх братів? Ісуса Навина 22:19.

«Від імені усього Ізраїлю Пінхас об’явив синам Ґада і Рувима, що, коли вони 
не бажають жити в цьому краї без жертівника, на якому приносилися б жертви, 
їхні брати по той бік Йордану охоче поділяться з ними своїми володіннями й 
перевагами». – Там саме. – С.518, 519.

«Нам необхідна добра, сердечна релігія і Божественна мудрість у роботі 
з розумами людей, щоб ми не тільки докоряли, забороняли, переконували з 
терпеливістю та з наукою, але брали тих, які помиляються, на руки віри і несли 
їх до хреста Христа». – Рукописи. – Т.16. – С.339.
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Вівторок       12 березня

3. РОЗМІРКОВУЮЧИ РАЗОМ
а. Наскільки серйозне порівняння зробили племена із західного боку Йор-

дану щодо жертовника, побудованого на східній стороні Йордану? Ісуса 
Навина 22:20. Чого ми можемо навчитися з їхньої помилкової ревності 
за правду?

«Усі християни повинні проявляти обережність і уникати двох крайнощів – з 
одного боку потурання щодо гріха і з іншого боку різкого осудження і 
необґрунтованої підозрілості. Ізраїльтяни, які проявили таке завзяття проти лю-
дей Ґада і Рувима, пам’ятали те, як у випадку з Аханом Бог звинуватив народ у 
нестачі пильності у виявленні гріхів, які існували серед них. Тому вони вирішили 
діяти швидко і сумлінно в майбутньому; але прагнучи здійснити це, вони упали 
в протилежну крайність. Замість того щоб зустріти своїх братів із осудом, вони 
повинні були перш за все люб’язно їх розпитати, щоб дізнатися усі факти цієї 
справи». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.999.

б. Як діти Рувима, Ґада і половина племені Манасії пояснили причину спо-
рудження жертовника на східній стороні Йордану? Ісуса Навина 22:21-29.

«У відповідь звинувачені пояснили, що їхній жертівник не призначається для 
жертвоприношень, а споруджений на свідчення того, що хоч їх і розділяє ріка, 
вони визнають ту саму віру, що й їхні брати в Ханаані. Вони побоювалися, щоб 
у майбутньому їхні діти не відділили себе від скинії як такі, що не мають частки в 
Ізраїлі. У такому разі жертівник, споруджений на зразок Господнього жертівника 
в Шіло, мав стати німим свідком того, що його будівничі також поклоняються 
Живому Богові». – Патріархи і пророки. – С.519.

в. Яким чином розсудливий підхід виявився успішним?   
Ісуса Навина 22:30, 31.

«З великою радістю посланці вислухали таке пояснення і негайно ж понесли 
вістку тим, котрі послали їх. Усі думки і плани про війну самі по собі були зруй-
новані і народ радів, прославляючи Бога». – Там саме.
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Середа        13 березня

4. МУДРІСТЬ У СПОКОЇ
а. Що зробили сини Ґада і Рувима, щоб показати, що їхні наміри були чес-

ними при побудові жертовника на сході від Йордану? Ісуса Навина 22:34.

«Сини Ґадові та Рувимові зробили тепер напис на жертівнику, який вказував 
на мету його спорудження: «Він свідок між нами, що Господь Він Бог». Цим вони 
намагалися запобігти непорозумінням у майбутньому та усунути все, що могло 
призвести до спокуси». – Патріархи і пророки. – С.519.

б. Якого мудрого уроку ми можемо навчитися з цього випадку, що стався 
між племенами Ізраїлю? Приповісті 14:17, 29; Якова 1:19.

«Як часто через просте непорозуміння виникають серйозні труднощі навіть 
серед тих, котрі діють, здавалось б, з найблагородніших спонукань; а якщо при 
цьому не виявити ще й люб’язності та стриманості, до яких тільки серйозних і 
навіть фатальних наслідків вони можуть призвести...

Чимало людей, які дуже болісно реагують на найменший осуд своєї поведін-
ки з боку інших людей, водночас надто суворо поводяться з тими, хто, на їхню 
думку, помиляється». – Там саме.

«Сили темряви будуть атакувати кожну душу, але не об’єднуймося з дияволом 
в його роботі і не будьмо суворі, позбавляючи мужності і приводячи в зневіру 
слабких і тих, котрі заблукали. Співчуваймо один одному і нехай вплив, який ми 
справляємо, зцілює, обв’язує, зміцнює, а не ранить і вириває з корінням. Загалом 
проявляється занадто багато поспіху... і часто те, що ми вважаємо справедливі-
стю, Господь записує у Своїй книзі як пригнічення і утиск... Любімо один одного, 
будьмо добрими і ввічливими». // Рев’ю енд Геральд, 24 жовтня 1893 року.

в. Про які інші принципи ми повинні пам’ятати, коли маємо справу з на-
шими братами? 1 до коринтян 13:4; До ефесян 4:32.

«У всіх взаєминах зі своїми ближніми ніколи не забувайте, що ви маєте справу 
з Божою власністю. Будьте добрими, будьте співчутливими, будьте ввічливими. 
Поважайте власність, придбану Богом. Ставтеся один до одного з ніжністю, 
шанобливістю та повагою». – Моє життя сьогодні. – С.235.
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Четвер        14 березня

5. КОЛИ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ПОМИЛКОВО 
а. Про що ми повинні пам’ятати, коли нас звинувачують помилково? Яке 

ставлення нам слід проявляти? 1 Петра 2:19-24; 4:14-16.

«Мудрість, яку виявили Рувимові сини та їхні брати, гідна наслідування. У 
той час як вони щиро прагнули утвердити правдиву релігію, їх хибно зрозуміли 
та суворо засудили; однак вони не виказали обурення. Перш ніж вдатися до 
захисту, вони ввічливо й терпляче вислухали звинувачення своїх братів, а тоді 
дали вичерпне пояснення мотивів, довівши цим власну невинність. Таким чином, 
непорозуміння, яке загрожувало серйозними наслідками, було дружелюбно 
врегульоване.

Той, хто правий, може дозволити собі залишатися спокійним і тактовним 
навіть тоді, коли його незаслужено звинувачують. Богові відомо усе, що люди 
неправильно розуміли або помилково витлумачили, тому ми можемо спокійно 
віддати свою справу до Його рук. Він обов’язково виправдає тих, хто покладається 
на Нього, так само, як виявив вину Ахана. Всі, керовані Духом Христа, виявляти-
муть любов, яка довготерпелива і милосердна». – Патріархи і пророки. – С.520.

«Скільки зла можна було б відвернути, якби всі, коли їх помилково звину-
вачують, уникали зустрічного звинувачення, а замість цього використовували 
м’які, заспокійливі слова. І в той самий час ті, які в своєму завзятті протистояння 
гріху потурають несправедливим підозрам, повинні завжди прагнути приймати 
найбільш сприятливу думку про своїх братів і повинні радіти, якщо вони вияв-
ляються невинними». // Ознаки часу, 12 травня 1881 року.

П’ятниця       15 березня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Які небезпеки особливо загрожують членам церкви, котрі живуть 
відособлено?

2. Які приклади я згадую про те, коли м’якший підхід міг дати кращі 
результати у взаєминах з іншими людьми?

3. Чому чесна, відкрита взаємодія у дусі Христа завжди вина-
городжується?

4. З яким ставленням я повинен підходити до тих, хто, на мою думку, 
помиляється?

5. Якщо я відчуваю, що мене помилково звинувачують, яке знання 
спонукає мене довірити все в руки Бога? Як це вплине на мій 
настрій?
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Урок 12  Субота, 23 березня 2019 року

Мiста-сховища
«І твердинею буде Господь для пригніченого, в час недолі – притулком»  

(Псалом 9:10).
«Міста-сховища, призначені Богом для стародавнього народу, символізують 

сховище, яке можна знайти у Христі». – Патріархи і пророки. – С.516.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.515-517.

Неділя        17 березня

1. МИЛОСТИВА ПОСТАНОВА
а. Яку постанову було зроблено заради тих людей в Ізраїлі, хто ненавмисно 

вбивав іншу людину? Числа 35:9-12; Ісуса Навина 20:1-3.

б. Скільки було визначено міст-сховищ? Де? Числа 35:13, 14.

в. Чому і для кого були необхідні ці міста? Числа 35:15.

«Ці милостиві заходи були продиктовані необхідністю, оскільки за давнім 
звичаєм кровної помсти покарання вбивці було справою рук найближчого родича 
або спадкоємця загиблого. У випадках, коли провина була очевидною, не було 
жодної необхідності чекати судового розгляду справи. Месник міг переслідувати 
злочинця і вбити його там, де зустріне. На той час Господь не вважав за потрібне 
скасовувати цей звичай, але передбачив заходи, які гарантували б безпеку тим, 
котрі могли звершити вбивство ненавмисне». – Патріархи і пророки. – С.515.
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Понеділок       18 березня

2. ШЛЯХИ ДО СХОВИЩА
а. Поясніть розподіл міст-сховищ і порядок їхнього використання. Ісуса 

Навина 20:4-6. Чим відрізнялося навмисне вбивство від ненавмисного? 
Числа 35:16-24.

«Міста-сховища були розташовані так, що з будь-якого куточку країни до них 
можна було дістатися за півдня шляху. Дороги, що провадили до них, потрібно 
було утримувати в належному порядку; вздовж цих доріг стояли стовпи з вираз-
ним чітким написом «Сховище», щоб утікачеві легше було орієнтуватись і він 
не марнував ані хвилини. Будь-яка людина – єврей, захожий або тимчасовий 
мешканець – могла скористатися цим правом. Однак, хоч це давало змогу невин-
ному врятуватися від поспішної страти, винуватий не уникав покарання. Справа 
втікача неупереджено розглядалася відповідними людьми, що стояли при владі, 
і тільки після того, як його визнавали невинним, а вбивство – ненавмисним, йому 
надавався притулок у місті-сховищі». – Патріархи і пророки. – С.515.

б. Яким правилом керувалися у разі суду за вбивство? Числа 35:30. Яке 
правило повторювалося у Новому Заповіті щодо кількості свідків? Від 
Матвія 18:16; 1 до Тимофія 5:19. Чому це так важливо?

«Особиста неприязнь або перспектива особистої вигоди зруйнували 
репутацію і корисність тисяч невинних людей... Людина може керуватися упе-
редженнями, егоїзмом або злобою. Але менш імовірно, що двоє або більше осіб 
будуть настільки зіпсовані, що об’єднаються в наданні неправдивого свідчення; 
навіть якщо вони це зроблять, окреме розслідування повинно призвести до 
відкриття правди.

Ця милостива постанова містить урок для народу Божого до кінця часу. Це 
Христос дав Мойсею ті чіткі вказівки для єврейського народу, і коли особисто 
Він, наш великий Керівник, був з учнями на землі, то повторив цей самий урок 
(Він їх так і навчав), яким чином діяти з людьми, котрі згрішили. Свідоцтво однієї 
людини не повинно було ні виправдати, ні засудити. Погляди або думка однієї 
людини не повинні були вирішувати спірні питання... Бог наділив Своїх слуг 
обов’язком підкорятися один одному. Судження однієї особистості не повинно 
панувати при вирішенні важливих питань. Взаємний розгляд і повага наділяє 
служіння особливою гідністю і об’єднує слуг Божих тісними узами любові та 
гармонії». // Ознаки часу, 20 січня 1881 року.
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Вівторок       19 березня

3. СИМВОЛ СХОВИЩА
а. За якої умови утікач був захищений від месника? Коли він міг поверну-

тися додому? Числа 35:25-32.

б. Хто є нашим Сховищем від смерті за гріх? Псалом 9:10; До римлян 8:1.

«Той самий милосердний Спаситель, подбавши колись про існування тим-
часових сховищ, пролиттям Своєї крові забезпечив порушників Божого Закону 
надійним сховищем, у якому вони можуть почуватися в безпеці, не боячись другої 
смерті. Жодна сила не здатна вихопити з Божих рук душі, котрі приходять до 
Бога за прощенням». – Патріархи і пророки. – С.516.

в. Як Христос переконує нас знайти сховище в Ньому? 2 до коринтян 6:1, 
2; До євреїв 10:26, 27. Як це ілюструється за допомогою міст-сховищ?

«Якщо утікач хоче врятувати своє життя, то не можна зволікати; сім’ю і ро-
боту потрібно залишити, немає часу, щоб попрощатися з тими, кого він любить. 
Його життя поставлене на кін і всіма іншими інтересами необхідно пожертвувати 
заради однієї мети – досягнення міста-сховища. Втома забута, труднощі не бе-
руться до уваги. Навіть на мить Він не уповільнює свій крок, поки не опиниться 
у безпеці за стінами міста». // Ознаки часу, 20 січня 1881 року.

«Ми тепер живемо в останній час, і сатана зараз працює з віртуозною 
майстерністю і силою, щоб витонченими і хитрими спокусами перемогти тих, котрі 
вірять в Ісуса. Але ми повинні «оберігатися силою Божою»; тому, зустрічаючись 
зі спокусою, підносьте славу Богові, Який може зберегти віруючу душу, щоб злий 
ворог не переміг її, і зробить це...

Спритний ошукач виявився обвинувачем, брехуном, мучителем і вбивцею; 
але незалежно від того, що б він не спонукав інших сказати про вас, Господь 
може сказати йому те, що сказав Петру: «Відступися від Мене, сатано!». Він 
може сказати йому: «Не ставай між цією душею і Мною. Ти не повинен ставати 
між Мною і душею, яку Я викупив Своєю смертю». – Погляд вгору. – С.42.
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Середа        20 березня

4. СВЯТІСТЬ ЖИТТЯ
а. Як Бог розглядає пролиття крові? Числа 35:33, 34.

б. Яка церемонія відбувалася, коли знаходили когось убитим? Повторення 
Закону 21:1-9. Що це говорить нам про Божу ненависть до гріха і Його 
ставлення до людського життя?

«Якщо найбільш ретельні пошуки не виявляли вбивцю, старійшини за допо-
могою цієї урочистої церемонії повинні були показати свою ненависть до злочину. 
Вони не повинні були безтурботно і неуважно ставитися до вчинків винного. Всіма 
своїми діями вони повинні були показувати, що гріх справляє заражаючий вплив, 
що він залишає слід на кожній землі і кожній людині, яка всіма можливими засо-
бами не прагнутиме привести грішника до справедливості. Бог вважає Своїми 
ворогами тих, які своєю недбалою поведінкою покривають винного. В Його очах 
вони є учасниками злих справ грішника...

Гріх можна називати псевдоіменами і прикривати більш-менш пристойними 
вибаченнями і удаваними хорошими намірами, але це не применшує його вину 
в очах Божих. Де б він не з’явився, гріх образливий для Бога і неодмінно буде 
покараний». // Ознаки часу, 20 січня 1881 року.

в. Що ще вважається вбивством в очах Бога? 1 Івана 3:15.

«Усякі вчинки несправедливості, що мають тенденцію вкорочувати життя; дух 
ненависті та помсти або потурання якійсь пристрасті, що призводить до шкідливих 
наслідків щодо інших чи змушує нас виявляти до них недоброзичливість (бо 
«кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб»); егоїстичне нехтуван-
ня турботами про нужденних або тих, хто страждає; необмежене потурання 
власним бажанням або непотрібне обмеження чи надмірна праця, що руй-
нують здоров’я, – усе це більшою або меншою мірою є порушенням шостої 
заповіді». – Патріархи і пророки. – С.308.

«Дух ненависті і помсти походить від сатани; цей облудник спонукав убити 
Сина Божого. Кожний, хто плекає у серці злобу та ненависть, має того ж духа, і 
плодом його буде смерть». – Блаженства, промовлені на горі. – С.56.
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Четвер        21 березня

5. НАДІЯ ДЛЯ ВСІХ, ХТО ШУКАЄ СХОВИЩА
а. Що було передбачено для нашого сховища сьогодні? Від Івана 10:14, 15.

«Той самий милосердний Спаситель, подбавши колись про існування тим-
часових сховищ, пролиттям Своєї крові, забезпечив порушників Божого Закону 
надійним сховищем, у якому вони можуть почуватися в безпеці, не боячись 
другої смерті. Жодна сила не здатна вихопити з Божих рук душі, котрі приходять 
до Бога за прощенням…

Грішникові загрожує вічна смерть, якщо він не знайде сховища у Христі; 
подібно до того, як повільність або недбалість могли позбавити втікача єдиного 
шансу на життя, так зволікання та байдужість можуть призвести душу до загибелі. 
Сатана, великий противник, переслідує кожного порушника святого Божого Зако-
ну; той, хто не усвідомлює небезпеки і не прагне знайти захист у вічному сховищі, 
стане здобиччю губителя». – Патріархи і пророки. – С.516, 517.

б. Яку роль відіграє церква у цьому процесі? Від Івана 10:16.

«Церква – це Божа фортеця, Його місто-сховище в бунтівливому світі». – Дії 
апостолів. – С.11.

«Дух Божий переконує грішників в істині і приводить їх в обійми церкви. 
Служителі в змозі виконати свою частину, але вони ніколи не зроблять того, що 
може зробити церква. Бог вимагає, щоб Його церква бавила немовлят у вірі і 
духовному житті, щоб її члени відвідували їх не заради порожніх розмов, але 
щоб молитися за них і говорити їм слова, які подібні до «золотих яблук на срібнім 
тарелі». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.69.

П’ятниця       22 березня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Хто заснував міста-сховища і з якою метою?
2. Чому так важливо, щоб на будь-якому суді було двоє або більше 

свідків?
3. Чого ми можемо навчитися з поспіху, який необхідно було про-

явити, прямуючи до міста-сховища?
4. Чого ці міста навчають нас про Божу милість і справедливість?
5. Коли Христос стане надійним Сховищем для мене? Як я можу 

допомогти іншим людям знайти сховище?
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Урок 13  Субота, 30 березня 2019 року

Остання звiстка Iсуса Навина
«Виберіть собі сьогодні, кому будете служити… А я та дім мій будемо 

служити Господеві» (Ісуса Навина 24:15).
«Ти можеш або освятитися через істину, або, якщо забажаєш, блукати 

у темряві невіри, втратити вічність і все інше. Ходячи у світлі і творячи волю 
Божу, ти в змозі перемогти свою егоїстичну природу». – Свідоцтва для церк-
ви. – Т.4. – С.214.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.521-524;
Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.361-368.

Неділя        24 березня

1. УРОЧИСТЕ ЗІБРАННЯ
а. Який стан, нарешті, запанував в Ізраїлі на деякий час? Про що Ісус На-

вин нагадав народу в цей час? Ісуса Навина 23:1-4; 24:11-13.

б. Якими запевненнями Ісус Навин вмовляв їх? Ісуса Навина 23:5-10. Чого 
ми повинні навчитися з посвяти, яка вимагалася від них?

«[Народ] не повинен був укладати союзів з язичницькими народами, які Бог 
вирішив повністю знищити. Їм було заборонено проявляти навіть найменшу по-
вагу до богів язичників... Народ був попереджений про те, що тісне спілкування 
з ідолопоклонством усуне їхню ненависть і відразу до нього і накличе на них 
несхвалення Бога». // Ознаки часу, 19 травня 1881 року.

«Якщо ми любимо світське і знаходимо задоволення в неправедності або 
спілкуємося з безплідною темрявою, ми ставимо перед собою спокусу нечестя і 
допускаємо ідолів у своє серце. І до тих пір, поки ми самі рішуче і безповоротно 
не позбудемося їх, не може бути ніякої надії на те, що нас визнають за синів і 
дочок Божих». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.164. П
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Понеділок       25 березня

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРОТИ ЗМІШАНИХ ШЛЮБІВ
а. Яке застереження дав Ісус Навин як ключовий фактор, щоб допомогти 

народу Божому зменшити їхні шанси впасти в ідолопоклонство?  
Ісуса Навина 23:11-13.

б. Як це урочисте застереження повторюється у християнську еру?   
2 до коринтян 6:14-18; 1 до коринтян 7:39.

«Запитайте себе: чи не відведе мій майбутній невіруючий чоловік мене від 
Ісуса? Він більше любить задоволення цього світу, аніж Бога; чи не буде він 
втягувати мене у свої радощі? Шлях до вічного життя вузький і тернистий. Не 
обтяжуйте себе додатковими труднощами...

Дитя Боже, піддана Царства Христа, викуплена Його дорогоцінною Кров’ю, як 
можете ви дозволити собі поєднати своє життя з тим, хто не визнає Його вимог, 
ким Дух Святий не керує?.. Хоча ваш вибір, на вашу думку, і впав на людину, 
достойну у всіх інших аспектах (що насправді не так), і, тим не менше він не 
прийняв істину для нашого часу; він є невіруючою людиною, і небо не дозволяє 
вам поєднувати своє життя з ним. Ви не можете, не піддаючи небезпеці свою 
душу, не звернути увагу на ці Божественні застереження.

Я повинна застерегти вас від небезпеки, яка вам загрожує, поки ще не за-
надто пізно. Ви зачаровані ніжними, ласкавими словами і хочете вірити, що все 
буде добре, але ви не можете знати тих причин, які породжують такі чарівні 
слова. Ви не бачите глибини нечестя, прихованого в серці. Ви не бачите того, які 
тенета розставив сатана навколо вашої душі. Він змусив вас йти цим шляхом, 
щоб йому було легше піймати вас. О, не давайте йому ні найменшої переваги. 
У той час, коли Бог працює над свідомістю Своїх слуг, сатана діє через дітей 
непослуху. Між Христом і Веліаром немає єдності і згоди. Поєднати своє життя 
з невіруючою людиною – це означає піти на територію сатани. Ви ображаєте 
цим Духа Божого і відкидаєте Його заступництво. Як ви можете допустити, щоб 
опинитися перед такими жахливими, нерівними вашим силам, які спрямовані 
проти вас у вашій боротьбі за вічне життя?..

Пам’ятайте, що вам необхідно знайти небо і уникати відкритого шляху до 
смерті. Бог виконує те, що говорить». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.363-365.
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Вівторок       26 березня

3. ПОКІРНА ЛЮБОВ ДО БОГА
а. Чому надмірна прихильність є проблемою? Ісаї 5:18-21; До колосян 3:5, 6.

«Одна з найбільших небезпек, що загрожують народу Божому сьогодні, – це 
з’єднання з нечестивими, особливо через шлюб з невіруючими. У багатьох 
любов до людини затьмарює любов до Бога. Вони роблять перший крок до 
відокремлення, наважуючись знехтувати чітко вираженим Божим велінням. 
Дуже часто такі дії призводять до цілковитого відступництва від Бога. Уже не 
раз люди переконувалися, як небезпечно діяти за власною волею всупереч 
Божим вимогам...

Як правило, ті, хто обирають собі друзів з числа тих, хто відкидають 
Христа і зневажають Божий закон, врешті-решт, мають одну з ними думку і 
дух». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.1000.

«У християнському світі панує напрочуд тривожне і в той самий час байдуже 
ставлення до вчення Слова Божого, коли воно говорить про шлюб віруючих людей 
з невіруючими... Чоловіки і жінки, які в інших питаннях проявляють себе як чуйні 
і свідомі люди, закривають очі на добрі поради; вони глухі до всіх прохань і бла-
гань друзів, приятелів і служителів Божих, ...а близька людина, яка насмілюється 
зробити їм зауваження, розглядається як ворог. Все це йде згідно плану сатани. 
Він плете свою павутину навколо душі, і душа стає зачарованою і осліпленою 
ним. Розум вішає віжки вміння володіти собою на шию хтивості, неосвячена при-
страсть захоплює безумця, поки не стає вже занадто пізно і нещасна жертва, 
прийшовши до тями, бачить себе в ланцюгах нещастя і рабства». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.5. – С.365, 366.

б. Поясніть причину і наслідок реальності, яку представив Ісус Навин. 
Ісуса Навина 23:14-16.

«Божий План спасіння людей досконалий у всіх деталях. Якщо ми вірно 
виконаємо довірену нам частину, то все у нас буде добре. Саме відступництво 
людини є причиною розділення з Богом і призводить до нещастя і загибелі. Бог 
ніколи не використовує Свою силу для пригнічення творінь Своєї руки. Він ніколи 
не вимагає більше, ніж людина може зробити; ніколи не карає Своїх неслухня-
них дітей більше, ніж необхідно для того, щоб привести їх до покаяння або щоб 
утримати інших від наслідування їхнього прикладу. Повстання проти Бога не має 
прощення». // Ознаки часу, 19 травня 1881 року.
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Середа        27 березня

4. ОБИРАЮЧИ БОГА
а. Який заклик зробив Ісус Навин? Ісуса Навина 24:1, 14, 15. Як це може 

надихнути нас?

«Серед народу ще мало місце приховане ідолопоклонство, тому Ісус Навин 
намагався спонукати [народ] ухвалити рішення, щоб назавжди покінчити з цим 
гріхом в Ізраїлі». – Патріархи і пророки. – С.523.

«Богові потрібно служити цілком або не служити зовсім. До такого висновку 
дійшов Ісус Навин; серйозно все зваживши, він вирішив присвятити Йому всього 
себе. Більш того, всю свою сім’ю він переконав вчинити так само...

Часто повторювані застереження проти ідолопоклонства, звернені до 
єврейського народу, також застосовуються і до нас. Все, що відводить почуття від 
Бога, є ідолом і віддає нас гріху. Якщо ми служимо Богові охоче і радісно, надаючи 
перевагу служінню Йому, а не служінню гріху і сатані; якщо ми обираємо Його, 
відкрито і сміливо відвертаючись від усіх принад і суєтності світу, то ми будемо 
насолоджуватися Його благословеннями в цьому житті, і вічно перебуватимемо 
в Його присутності у вічному житті.

Наш Господь Бог є Бог-ревнитель. Він праведний і святий. З Ним не можна 
жартувати. Він читає оманливе серце. Він зневажає лукавий розум. Він ненави-
дить байдужість. Ми не можемо служити і Богові і мамоні, тому що вони ворожі 
один одному». // Ознаки часу, 19 травня 1881 року.

б. Що Бог бажав, щоб ізраїльтяни усвідомили про свою слабкість? Ісуса 
Навина 24:16-20. Чи відрізняємося ми від них?

«Перш ніж наступить докорінне перетворення, народ мав усвідомити свою 
повну неспроможність коритися Богові власними зусиллями... Доки вони по-
кладалися на власну силу і праведність, вони не могли отримати прощення 
гріхів та задовольнити вимоги досконалого Божого Закону, тому даремно було 
присягатися, що вони вірно служитимуть Богові. Лише через віру в Христа вони 
могли отримати прощення гріхів і силу коритися Законові Божому. Якщо вони 
бажали бути прийнятими Богом, їм треба було надіятись не на власні сили для 
досягнення спасіння, а повністю покладатися на заслуги обітованого Спасите-
ля». – Патріархи і пророки. – С.524.
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Четвер        28 березня

5. ЧУДОВА ПЕРЕМОГА
а. Яку чудову обіцянку дав Ізраїль перед Ісусом Навином і перед Богом? 

Що було зроблено як пам’ятник про цю обітницю? Ісуса Навина 24:21-27.

б. Як заключний період життя Ісуса Навина був наповнений посвятою 
Богові? Ісуса Навина 24:29-31. Як відреагував народ Божий на викриття, 
коли їхній досвід похитнувся? Суддів 2:1-5.

«Жодної плями не залишилося на святому характері Ісуса Навина. Він був 
мудрим керівником. Його життя було повністю присвячене Богові...

Ісуса Навина любив і шанував увесь Ізраїль, і вони гірко оплакували його 
смерть». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.351, 352.

«[Суддів 2:1, 2 цитується]. Народ схилився перед Богом в жалю і каятті. Вони 
принесли жертву і сповідалися перед Богом і один перед одним. Принесені ними 
жертви не мали б цінності, якби вони не проявили щире каяття. Їхня печаль була 
справжньою. Благодать Христа діяла в їхніх серцях, коли вони сповідували свої 
гріхи і приносили жертву, і Бог простив їх.

Пробудження було істинним. Воно зробило реформацію в середовищі на-
роду. Вони залишилися вірними обіцянці, яку вони дали. Народ служив Господеві 
у всі дні Ісуса Навина і у всі дні старійшин, які жили довше Ісуса Навина, і які 
бачили великі справи Господа». – Біблійний  коментар АСД  [з  коментарів 
Е. Г Уайт]. – Т.2. – С.1001.

П’ятниця       29 березня

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. За якої умови народ Божий матиме Його особливий захист?
2. Що відбувається, коли людина спокушається одружитися з 

невіруючим (-ою)?
3. Чому так складно переконати людину, яка захоплена невіруючим 

(-ою)?
4. Наскільки людська природа схильна впасти в ідолопоклонство? 

Чому?
5. Що робить епоху керівництва Ісуса Навина видатною в історії 

Ізраїлю?
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Для нотаток





Пожертвування першої
      суботи

5 січня 
для Духовного 
Центру Західного поля 
Зімбабве

2 лютого
для Духовного

 Центру Унійної Місії 
Замбії

2 березня
для Всесвітнього
фонду допомоги
від катастроф


