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Передмова

Протягом цього кварталу учні суботньої школи по всьому світові вивчатимуть 
Євангелію від Павла, яка відкрита у його посланнях до коринтян.

Час від часу Павло сам працював у своїх місіонерських подорожах. Після 
того як він відвідав Афіни, приблизно в 51 році н.е., він прибув до Корин-
ту – процвітаючого центру правління та торгівлі Римської провінції Ахая. У той час 
це галасливе місто було вп’ятеро більшим за Афіни. На багатолюдних вулицях 
Коринту було багато греків, юдеїв, римлян і мандрівників, які приїхали у справах 
чи заради задоволень, і вони мало замислювалися або дбали про щось вище, 
ніж справи їхнього нинішнього життя. Ідолопоклонство, особливо чуттєві задо-
волення практично повністю заволоділи містом.

Перебуваючи в цьому чужому місті, Павло забезпечував себе завдяки 
ручній праці, щоб ніхто не міг неправильно представити його спонукання під час 
проповіді Євангелії. Там він зустрів двох віруючих християн, Акилу та Прискиллу, 
які також займалися виготовленням наметів, і з ними він жив (див. Дії 18:1-3). Він 
працював увесь день і навчав уночі, «і він щосуботи розмову точив у синагозі, 
переконуючи юдеїв та гелленів» (Дії 18:4).

Який вид роздумів та міркувань використовував Павло, щоб навернути душі 
у Коринті? В Афінах, звертаючись до людей-мислителів того вишуканого центру 
мистецтва та освіти, він використовував продумані аргументи, які засновані на 
логіці та науці, – проте без особливого ефекту, який йому хотілося б бачити. Тому, 
на противагу цьому методу, пояснюючи свій підхід до коринтян він свідчив: «А 
я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з 
добірною мовою або мудрістю, бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім 
Ісуса Христа, і Того розп’ятого... І я в вас був у немочі, і в страху, і в великім 
тремтінні. І слово моє й моя проповідь – не в словах переконливих людської 
мудрости, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, 
але в силі Божій!» (1 до коринтян 2:1-5).

Чому ця тема є корисною для нас сьогодні? Цікаво те, що основні принципи 
та спосіб життя мешканців Коринту дуже схожі на ті, які поширені в нашому 
суспільстві. Чи не правда те, що люди сьогодні «самолюбні... більше люблять 
розкоші, аніж люблять Бога, – вони мають вигляд благочестя, але сили його 
відреклися» (2 до Тимофія 3:2, 4, 5)? У мислення жителів Коринту проникли 
звички та традиції з грецької культури і вкрай поширилися надзвичайно аморальні 
вчинки, що суперечили юдейсько-християнським стандартам поведінки. Людей 
необхідно було навчити і міцно утвердити на чистих, непідробних істинах про 
Христа і до того ж розіп’ятого, цього ж і ми всі сьогодні потребуємо. Пам’ятаючи 
про це, ми молимося, щоб учні суботньої школи повсюдно були зміцнені та 
благословенні вивченням цих життєво важливих уроків!

Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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Субота, 2 квітня 2022 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ЧИЛІЙСЬКОГО УНІЙНОГО ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ

Красива країна Чилі, в якій по обидва боки 
розташовані вражаючі гірські хребти Анд, – це 
найбільший виробник міді у світі. Також вона 
експортує різні мінерали, деревину, фрукти та 
багато іншого.

19 236 858 жителів Чилі благословенні 
широкою свободою віросповідання. Незважа-
ючи на те, що 70% населення заявляють, що 
вони є католиками, це число зменшується. У 1925 році католицька церква 
відокремилася від держави, і католицтво перестали вважати офіційною 
релігією.

Євангелізаційна течія Реформаційного Руху проникла у Чилі з сусідньої 
Аргентини через перевал Мендоса/Лос-Андес у 1930 році. З того часу робота 
самовіддано невпинно поширювалася. Сьогодні Церква АСДРР представле-
на в більшості регіонів Чилі, а пастори та робітники стратегічно розподілені 
на всій її витягнутій території.

Нам нагадується, що «Господь вимагає, щоб і сьогодні Церква у всіх своїх 
справах додержувалася порядку і організованості, як і за давніх часів. Він 
бажає, щоб Його робота виконувалася ретельно і акуратно, аби на неї можна 
було поставити печатку Його схвалення. Християнин повинен об’єднатися 
із християнином, церква – з церквою, людські засоби мають співпрацювати 
з Божественними; усі здібності потрібно підкорити Святому Духові, і всі 
разом повинні передати світові Добру вістку про Божу благодать». – Дії 
апостолів. – С.96.

Духовний Центр Чилійської Унії був заснований у сільській місцевості, що 
оточує місто Лінарес, на відстані приблизно 305 км (190 миль) на південь від 
столичного міста Сантьяго. Там ми маємо велику ділянку землі та простору 
будівлю, яка була побудована для проведення великих зібрань. Тут прово-
дяться семінари, конференції, табори та оздоровчі заходи з практичними 
методами природного лікування. З великими жертвами це будівництво велося 
впродовж багатьох років, але повністю завершити цей проєкт не вдалося. 
Здебільшого це через те, що ми живемо в країні з високою сейсмічністю, що 
вимагає додаткової уваги і направлення ресурсів для використання в різних 
частинах території, аби впоратися з руйнуваннями від землетрусів. Тому ми 
просимо наших дорогих братів, сестер та друзів з усього світу сердечно до-
помогти нам своїми пожертвуваннями, аби завершити цей важливий проєкт. 
Ми впевнені, що з вашою щедрою співпрацею ми досягнемо нашої мети і 
таким чином зміцнимо наш євангелізаційний потенціал. Нехай Бог рясно 
вас благословить!

Ваші брати з Чилійської Унії
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Урок 1  Субота, 2 квітня 2022 року

Єдність у різноманітності
«Щоб були всі одно, як Ти, Отче, в Мені, і Я – у Тобі, щоб одно були в 

Нас і вони, – щоб увірував світ, що Мене Ти послав» (Від Івана 17:21).
«Проповідь Євангелії повинна була охопити весь світ, і вісники хреста могли 

сподіватися на успіх своєї важливої місії лише у тому випадку, якщо постійно 
зберігатимуть християнську єдність, свідкуючи таким чином світові про те, що 
вони – одне з Христом у Богові». – Дії апостолів. – С.90.

Додаткові матеріали для вивчення:
Євангелизм. – С.98-107.

Неділя	 27	березня

1. ВІДПОВІДАЮЧИ НА МОЛИТВУ ХРИСТА
а. Яке особливе прохання Христос представив Своєму Отцеві у Своїй 

посередницькій молитві? Від Івана 17:11, 14, 21-23: «11І не на світі вже 
Я, а вони ще на світі, а Я йду до Тебе. Святий Отче, – заховай в Ім’я Своє 
їх, яких дав Ти Мені, щоб як Ми, єдине були!.. 14Я їм дав Твоє слово, але світ 
їх зненавидів, бо вони не від світу, як і Я не від світу… 21Щоб були всі одно: 
як Ти, Отче, в Мені, а Я – у Тобі, щоб одно були в Нас і вони, – щоб увірував 
світ, що Мене Ти послав. 22А ту славу, що дав Ти Мені, Я їм передав, щоб 
єдине були, як єдине і Ми. 23Я – у них, а Ти – у Мені, щоб були досконалі в одно, 
і щоб пізнав світ, що послав Мене Ти, і що їх полюбив Ти, як Мене полюбив».

б. Якими є обов’язкові умови для досягнення єдності серед братів та сестер? 
Ісаї 45:22: «Зверніться до Мене й спасетесь, всі кінці землі, бо Я – Бог, і нема 
більше іншого Бога!»; До євреїв 12:1, 2: «1Тож і ми, мавши навколо себе ве-
лику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та 
й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, 2дивлячись на Ісуса, 
на Начальника й Виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, 
перетерпів хреста, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу 
Божого».

«Духовне життя та сила [учнів] залежали від тісної єдності з Тим, Хто доручив 
їм проповідувати Євангелію.

Тільки в єдності з Христом учні могли сподіватися на силу Святого Духа та 
співробітництво Небесних ангелів». – Дії апостолів. – С.90, 91.
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«Ми повинні бути єдині, і потрібно прагнути цієї священної єдності та плекати 
її в Божій Церкві, кожен намагаючись здійснити молитву Христа. Ми маємо вигнати 
всі злі помисли проти наших братів». // Рев’ю енд Геральд, 16 серпня 1892 року.

1. Як моє ставлення може перешкоджати євангелізаційному 
успіху у моїй громаді?

Понеділок	 28	березня

2. ДОЛАЮЧИ СУПЕРЕЧНОСТІ
а. Як ми можемо подолати суперечності в сім’ї та Церкві? Від Івана 15:4: 

«Перебувайте в Мені, а Я в вас! Як та вітка не може вродити плоду сама з 
себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в Мені перебувати 
не будете».

«Причиною незгоди і відсутності єдності в родинах і в Церкві є розділення 
з Христом. Наблизитися до Христа – означає наблизитися одне до одного. 
Таємниця справжньої єдності в Церкві й сім’ї полягає не в дипломатії, не в 
управлінні, не в надлюдських зусиллях, спрямованих на подолання труднощів, 
якими б великими вони не були, а в єдності з Христом.

Уявіть собі велике коло, від країв до центру якого сходиться багато ліній. 
Чим ближче ці лінії до центру, тим ближче вони одна до одної.

Так трапляється і в християнському житті. Чим більше ми наближаємося до 
Христа, тим ближче стаємо один до одного. Бог прославлений тоді, коли Його 
народ діє дружно і злагоджено». – Християнська родина. – С.179.

б. Як ми можемо споглядати Христа в той час, коли Він заступається за 
нас у Небесній Святині? Від Івана 5:39, 40: «39Дослідіть но Писання, бо ви 
думаєте, що в них маєте вічне життя, – вони ж свідчать про Мене! 40Та до 
Мене прийти ви не хочете, щоб мати життя»; Від Івана 17:3: «Життя ж 
вічне – це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, 
що послав Ти Його».

«Людина, котра вирішила у своєму серці служити Богові, знайде можливість 
свідчити про Нього. Труднощі не зможуть перешкодити тому, хто вирішив шукати 
перш за все Божого Царства та Його праведності. Зміцнений силою, одержаною 
завдяки молитві та дослідженню Слова, він шукатиме доброчесності і залишить 
порок. Дивлячись на Ісуса, Засновника, і Поводиря, і Вершителя віри, Котрий від 
грішників перетерпів таку наругу над Собою, віруючий з готовністю зноситиме 
презирство і глузування. А Той, Слово Котрого – істина, обіцяв дарувати допо-
могу і благодать, достатні для всіх обставин. Його руки обіймають душу, яка 
звертається до Нього по допомогу. У Його опіці ми можемо безпечно спочивати, 
говорячи: «Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на Тебе кладу» (Пса-
лом 56:4). Бог виконає Свою обітницю для тих, хто покладається на Нього». – Дії  
апостолів. – С.467.
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«Лише пізнавши Христа, ми можемо пізнати Бога. Посланий Богом закликає 
всіх дослухатися до цих слів. Це Божі слова, і всі люди повинні прислухатися 
до них, тому що саме згідно з ними вони будуть судимі. Знати Христа для 
спасіння – означає оживлятися духовним знанням, виконувати Його слова. Без 
цього все інше – марнота». // Ознаки часу, 27 січня 1898 року.

2. Як я можу підготувати ґрунт для більшої гармонії 
з моїми братами?

Вівторок	 29	березня

3. СИЛА БОЖОГО СЛОВА
а. Як з’явилися небо та земля? Псалом 33:6, 9: «6Словом Господнім учинене 

небо, а подихом уст Його все його військо... 9Бо сказав Він – і сталось, на-
казав – і з’явилось».

«Творячи наш світ, Бог не мав уже існуючої речовини чи матерії, бо «з неви-
димого сталось видиме» (До євреїв 11:3). Навпаки, все матеріальне та духовне 
постало перед Господом Єговою за Його голосом і було створене для Його мети. 
Небеса і все їхнє воїнство, земля і все, що наповнює її, – це справа не тільки 
Його рук, – усе це було викликане до існування диханням уст Його». – Вибрані 
вісті. – Кн.3. – С.312.

б. Поясніть, яким чином Господь перетворює нас на нове створіння. Від 
Івана 6:63: «То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх Я 
говорив вам, то дух і життя».

«Боже Слово, прийняте в серце, формує світогляд людини і розвиває її 
характер.

Вірою постійно споглядаючи Ісуса, ми будемо зміцнюватися. Бог дасть 
найдорогоцінніші відкриття Своєму голодному і спраглому народові. Люди 
зрозуміють: Христос – особистий Спаситель кожного. Живлячись Його Словом, 
вони зрозуміють, що це Слово – Дух і життя. Слово руйнує тілесну земну природу 
і дає нове життя в Ісусі Христі. До такої душі Святий Дух приходить як Утішитель. 
Через перетворювальну дію Його благодаті в учнях відтворюється Божий образ 
і вони стають новим творінням. Любов приходить на зміну ненависті, і серце 
змінюється за Божественною подобою. Ось що значить жити «кожним словом, 
що походить із уст Божих» (Від Матвія 4:4). Ось що значить їсти Хліб, Який 
сходить з Небес». – Бажання віків. – С.391.

в. Як ми повинні досліджувати Слово Боже? Від Івана 6:53-58: «53І сказав 
їм Ісус: «Поправді, поправді кажу вам: Якщо ви споживати не будете тіла 
Сина Людського й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати 
життя. 54Хто тіло Моє споживає та кров Мою п’є, той має вічне життя, – і 
того воскрешу Я останнього дня. 55Бо тіло Моє – то правдиво пожива, Моя 
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ж кров – то правдиво пиття. 56Хто тіло Моє споживає та кров Мою п’є, 
той в Мені перебуває, а Я в ньому. 57Як Живий Отець послав Мене, і живу Я 
Отцем, так і той, хто Мене споживає, і він житиме Мною. 58То є хліб, що 
з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли, – хто цей хліб споживає, 
той жити буде повік!».

«Ми повинні старанно досліджувати Біблію, просячи в Бога допомоги Святого 
Духа, щоб зрозуміти Його Слово. Потрібно взяти один вірш і сконцентрувати на 
ньому всю увагу, щоб зрозуміти думку, котру Бог вклав у нього конкретно для 
нас. Ми повинні розмірковувати над нею, поки не пізнаємо, що «говорить Го-
сподь». – Там саме. – С.390.

3. Чому Слово Боже має велику силу змінювати життя?

Середа	 30	березня

4. СПОГЛЯДАЮЧИ ІСУСА ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ
а. Наведіть приклади, що показують, як часто Ісус молився таємно. Чого 

ми маємо навчитися з цього? Від Марка 1:35: «А над ранком, як дуже ще 
темно було, уставши, Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився»; 
Від Марка 6:45, 46: «45І зараз звелів Своїм учням до човна сідати, і на той 
бік поплинути до Віфсаїди, раніше Його, поки Сам Він відпустить народ. 46І 
Він їх відпустив, та й пішов помолитись на гору».

«Сам Ісус, живучи серед людей, часто молився. Він узяв на Себе наші не-
статки й слабкості і, щоб постійно мати новий запас сили для служіння і подолання 
випробувань, звертався по допомогу до Свого Небесного Отця. Ісус – наш При-
клад в усьому. Він став нам Братом у наших немочах, Він був, «випробуваний в 
усьому, подібно до нас» (До євреїв 4:15), але залишився безгрішним, відчуваючи 
огиду до зла. У світі гріха Спаситель пережив душевну муку та боротьбу. Молит-
ва для Нього була необхідністю і перевагою. Він знаходив розраду й радість у 
спілкуванні зі Своїм Отцем. І якщо Спаситель людей, Син Божий, мав потребу в 
молитві, – наскільки ж більше ми, слабкі, грішні, смертні істоти, повинні відчувати 
потребу у ревній і постійній молитві!». – Дорога до Христа. – С.93, 94.

б. Що ми читаємо про життя посвячення пророка Даниїла? Даниїла 6:11: «А 
Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, – а 
вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в три усталені 
порі на день він падав на свої коліна, і молився та славив свого Бога, бо робив 
так і перед тим».

Як стосовно царя Давида? Псалом 119:62, 145, 147, 148: «62Опівночі встаю я, 
щоб скласти подяку Тобі за присуди правди Твоєї… 145Цілим серцем я кличу: по-
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чуй мене, Господи, і я буду держатись уставів Твоїх!.. 147Світанок я випередив 
та й вже кличу, Твого слова чекаю. 148Мої очі сторожі нічні випереджують, 
щоб про слово Твоє розмовляти».

«Даниїл був мужем молитви, і Бог дав йому мудрість і непохитність проти-
стояти будь-якому впливові, який міг спіймати його в пастку нестримності. Навіть 
у своїй молодості він був моральним гігантом у силі Всемогутнього. Згодом було 
видано указ про те, що якщо хто-небудь протягом тридцяти днів звертатиметься 
з проханням до якого-небудь бога чи людини, крім царя, то того буде кинуто до 
лев’ячої ями; Даниїл твердим, сміливим кроком пішов до своєї кімнати і перед 
відкритими вікнами голосно молився тричі на день, як і раніше. Він був кинутий 
до лев’ячої ями, але Бог послав святих ангелів охороняти Свого слугу». // Ознаки 
часу, 14 серпня 1884 року.

«Даниїл знав, що Бог Ізраїлів має бути вшанований перед вавилонською 
нацією. Він знав, що ані царі, ані вельможі не мали права стати між ним та його 
обов’язком перед Богом. Він повинен був сміливо зберігати та відстоювати свої 
релігійні принципи перед усіма людьми, бо він був Божим свідком. Отже, він 
молився за своїм звичаєм, ніби не було видано ніякого указу». // Наставник 
молоді, 1 листопада 1900 року.

«Справжня молитва рухає всю енергію душі і впливає на життя. Той, хто та-
ким чином виливає свої бажання та потреби перед Богом, розуміє порожнечу та 
нікчемність усього, що існує під небесами». – Служителі Євангелії (1892). – С.36.

4. Опишіть інтенсивність розвитку молитовного життя Ісуса, 
Даниїла та Давида.

Четвер	 31	березня

5. МОЛИТВА – ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ БЛАГОДАТІ
а. Як часто ми маємо молитися? 1 до солунян 5:17: «Безперестанку 

моліться!»; Від Луки 21:36: «Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб 
змогли ви пройти через усе те, що має відбутись, та стати перед Сином 
Людським!» (переклад з англ.).

«У молитві ми відкриваємо наше серце Богові як Другу. Це необхідно не тому, 
що Богу невідомо, хто ми такі, але для того, щоб допомогти нам прийняти Його. 
Молитва не зводить Бога до нас, а підносить нас до Нього!

Знаходячись на землі, Ісус дав Своїм учням уроки молитви. Він говорив їм 
про необхідність відкривати перед Богом свої повсякденні потреби і покладати 
на Нього усі свої турботи. Спаситель обіцяв, що їхні молитви будуть почуті. Ця 
обіцянка стосується також і нас». – Дорога до Христа. – С.93.

б. Що обіцяно тим, хто щиро шукає Господа? Від Матвія 7:7-11: «7Просіть – і 
буде вам дано, шукайте – і знайдете, стукайте – і відчинять вам; 8бо кожен, 
хто просить – одержує, хто шукає – знаходить, а хто стукає – відчинять 
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йому. 9Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли 
хліба проситиме він? 10Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? 
11Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, – скільки 
ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Ньо-
го!»; Псалом 145:18, 19: «18Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто 
правдою кличе Його! 19Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання 
їх чує та їм помагає».

«Віра – ще одна з умов успішної молитви. «І той, хто до Бога приходить, 
мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду» (До євреїв 
11:6). Ісус сказав для Своїх послідовників: «Усе, чого ви в молитві попросите, 
вірте, що одержите, і сповниться вам» (Від Марка 11:24). Чи довіряємо ми 
Його слову?..

Навіть якщо ми не одержимо того, що просимо відразу, усе-таки повинні 
вірити, що Господь чує нас і відповість на наші молитви». – Там саме. – С.96.

в. За яких умов ми отримуємо відповідь на наші молитви? Від Івана 15:7: 
«Коли ж у Мені перебувати ви будете, а слова Мої позостануться в вас, 
то просіть, чого хочете, – і станеться вам!»; 1 Івана 5:14, 15: «14І оце та 
відвага, що ми маємо до Нього, – що коли чого просимо згідно волі Його, то 
Він слухає нас. 15А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то 
знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього».

П’ятниця	 1	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як моє ставлення може перешкоджати євангелізаційному успіху 
в моїй громаді?

2. Як я можу підготувати ґрунт для досягнення більшої гармонії з 
моїми братами?

3. Чому Боже Слово має велику силу змінювати життя?
4. Опишіть інтенсивність розвитку молитовного життя Ісуса, 

Даниїла та Давида.
5. Що я можу зробити, аби повністю змінити якість мого молитов-

ного життя?
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Урок 2  Субота, 9 квітня 2022 року

Розділення у Церкві
«Благаю вас, браття, Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі 

говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви 
поєднані в однім розумінні та в думці одній!» (1 до коринтян 1:10).

«Христос веде Свій народ до єдності віри, аби Його люди були єдиними, як 
Він єдиний з Отцем. Необхідно відмовитися від розбіжностей у думках, щоб усі 
прийшли до єдності в тілі Христовому і до єдиного судження і були одностайні 
та однодумні». – Свідоцтва для Церкви. – Т.1. – С.324.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.278, 279, 298-304.

Неділя	 3	квітня

1. СЕРЙОЗНІ РОЗДІЛЕННЯ У КОРИНТІ
а. Які тривожні новини отримав Павло від церкви у Коринті? 1 до коринтян 

1:11, 12: «11Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від Хлоїних, що між 
вами суперечки. 12А кажу я про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а 
я Аполлосів, а я Кифин, а я Христів.

«Церкву терзали чвари та розділення. Суперечності, які виникли під час пере-
бування в Коринті Аполлоса, значно посилилися. Фальшиві вчителі переконували 
членів церкви не звертати уваги на повчання Павла. Євангельські доктрини й 
таїнства спотворювалися. Гордість, ідолопоклонство, чуттєві задоволення дедалі 
більше полонили колись ревних християн». – Дії апостолів. – С.300.

б. Як Господь сприймає тих, хто є причиною розділень у Церкві? Приповісті 
6:16-19: «16Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім – то гидота душі Його: 
17очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють, 18серце, що 
плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, 19свідок брехли-
вий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!»; До римлян 
16:17, 18: «17Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить 
розділення й згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, 18бо 
такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу, але власному череву; вони 
добрими та гарними словами зводять серця простодушних».

«Впродовж усіх століть в історії світу є люди, котрі думають, що вони повинні 
зробити роботу для Господа, і котрі не виявляють жодної поваги до тих, кого 
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використовував Господь. Вони неправильно застосовують Святе Письмо, вони 
виривають вірші з контексту Писань, аби підтвердити свої ідеї». – Цей день із 
Богом. – С.172.

1. Яке застереження я маю отримати з розбіжностей, 
які існували в Коринті?

Понеділок	 4	квітня

2. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗДІЛЕНЬ
а. Яке рішення представив Павло коринфським віруючим, які викликали 

суперечності? 1 до коринтян 1:17, 18: «17Бо Христос не послав мене, щоб 
христити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не 
став хрест Христа. 18Бож слово про хреста тим, що гинуть, – то глупота, 
а для нас, що спасаємось, – Сила Божа!».

«Проповідь Євангелії повинна була охопити весь світ, і вісники хреста могли 
сподіватися на успіх своєї важливої місії лише у тому випадку, якщо постійно 
зберігатимуть християнську єдність, свідкуючи таким чином світові про те, що 
вони – одне з Христом у Богові». – Дії апостолів. – С.90.

б. Що сказав Павло про хрест Христа? 1 до коринтян 1:18-24: «18Бож слово 
про хреста тим, що гинуть, – то глупота, а для нас, що спасаємось, – Сила 
Божа! 19Бо написано: «Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних 
відкину!» 20Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог 
мудрість світу цього не змінив на глупоту? 21Через те ж, що світ мудрістю 
не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих 
через дурість проповіді. 22Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують 
мудрости, 23а ми проповідуємо Христа розп’ятого, – для юдеїв згіршення, а 
для греків – безумство, 24а для самих покликаних юдеїв та греків – Христа, 
Божу силу та Божую мудрість!».

«Голгофський хрест має силу і сьогодні, і є причиною того, чому ми повинні 
любити Христа сьогодні і чому ми повинні вважати Його першим, останнім і най-
кращим у всьому. Ми повинні в смиренному каятті знайти належне місце біля 
підніжжя хреста. Ми можемо осягнути уроки лагідності й смирення, коли підемо 
на Голгофу і, дивлячись на хрест, побачимо нашого Спасителя в передсмертних 
муках, Сина Божого, Який вмирає, Праведного за неправедних... О, погляньте 
на Голгофський хрест, подивіться на царствену Жертву, Яка страждає заради 
вас»! – Щоб мені пізнати Його. – С.65.

в. Чим хвалився Павло? До галатів 6:14: «А щодо мене, то нехай нічим не 
хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп’ятий 
світ для мене, а я для світу».
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«Син Божий мав померти за гріхи, які були вчинені Павлом; Кров на хресті 
була пролита за нього, аби врятувати його від вічної загибелі. Дорогоцінна Кров 
Христа була настільки дорогоцінною, що було здійснене повне викуплення винної 
душі, і Павло цим хвалився. Завдяки Крові Христа він був викуплений, і навіть 
гріхи його були прощені». // Ознаки часу, 24 листопада 1890 року.

«Завдяки хресту ми дізнаємося, що Небесний Отець любить нас безмежною 
любов’ю, тому не дивуємося словам Павла: «А щодо мене, то нехай нічим не 
хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа» (До галатів 6:14). 
Наша перевага – хвалитися хрестом і повністю присвятити себе Тому, Котрий 
віддав Себе за нас. Осяяні світлом, що струмує з Голгофи, ми можемо йти вперед, 
несучи це світло в’язням темряви». – Дії апостолів. – С.210.

2. Назвіть деякі життєво важливі пункти, які нам необхідно 
усвідомити щодо хреста.

Вівторок	 5	квітня

3. БОЖА МУДРІСТЬ ПРОТИ МУДРОСТІ СВІТУ
а. Що є головною метою більшості людей? Єремії 9:22: «Так говорить Го-

сподь: «Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться 
лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться!».

На противагу цьому, якою є Божа мета для всіх нас? Єремії 9:23: «Бо хто 
буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим: що він розуміє та знає Мене, 
що Я – то Господь, Який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо 
в цьому Моє уподобання, каже Господь!».

б. Як Павло представляє чіткий контраст між людською «мудрістю» і 
Божественною мудрістю? 1 до коринтян 1:20-25: «20Де мудрий? Де книж-
ник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на 
глупоту? 21Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, 
то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. 22Бо й юдеї 
жадають ознак, і греки пошукують мудрости, 23а ми проповідуємо Христа 
розп’ятого, – для юдеїв згіршення, а для греків – безумство, 24а для самих 
покликаних юдеїв та греків – Христа, Божу силу та Божую мудрість! 25Бо 
Боже й немудре – розумніше воно від людей, а Боже немічне – сильніше воно 
від людей!».

«З таким керівником – ангелом, якого скинено з небес, – ці вдавані мудреці 
землі можуть створювати теорії, які зачаровують і ними вони захоплюють розум 
людей. Павло сказав до галатів: «Хто вас звів не коритися правді?» Сатана 
володіє майстерним розумом і має своїх обраних агентів, за допомогою яких він 
звеличує людей і покриває їх честю вище Бога. Але Бог наділений силою; Він 
здатний взяти тих, хто мертвий у злочинах та гріхах, і за допомогою дії Духа, 
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Котрий воскресив Ісуса з мертвих, перетворити людський характер, повертаючи 
душі втрачений Божий образ. Ті, хто вірять в Ісуса Христа, перетворюються з 
повстанців проти Божого Закону на слухняних слуг і підданих Його Царства. 
Вони народжуються наново, відновлюються, освячуються завдяки істині. 
Скептик не визнає цієї сили Бога і відкидає всі докази, поки вони знаходяться 
у сфері його обмежених здібностей. Він навіть наважується усунути Божий За-
кон і приписує обмеження силі Єгови. Однак Бог сказав: [1 до коринтян 1:20-24 
цитується]». – Основи християнського виховання. – С.332, 333.

в. Лише як ми можемо знайти істинну мудрість? 1 до коринтян 1:30, 31: «30А 
з Нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, – праведністю ж, 
і освяченням, і відкупленням, 31щоб було, як написано: «Хто хвалиться, нехай 
хвалиться Господом!»; До колосян 2:3: «В Якому всі скарби премудрости й 
пізнання заховані».

«У Христі «всі скарби премудрости й пізнання заховані» (До колосян 2:3). Він 
«став нам мудрістю від Бога, – праведністю ж, і освяченням, і відкупленням» (1  
до коринтян 1:30). Усе, що може задовольнити потреби та прагнення людської 
душі як у цьому світі, так і прийдешньому, ми знаходимо у Христі. Наш Викупи-
тель – настільки дорогоцінна Перлина, що все інше в порівнянні з Ним можна 
вважати за втрату». – Наочні уроки Христа. – С.115.

3. Поясніть небезпеку концентрації уваги більше на людській 
мудрості, ніж на Божій.

Середа	 6	квітня

4. ПРИНЦИП ІСТИННОЇ МУДРОСТІ
а. Що є основним принципом Божественної мудрості? Приповісті 1:7: 

«Страх Господній – початок премудрости, – нерозумні погорджують 
мудрістю та напучуванням».

«Одне це речення зі Святого Письма є вагомішим за десять тисяч людсь-
ких ідей та аргументів. Люди, які відмовляються йти Божим шляхом, зрештою 
почують вирок: «Відійдіть від Мене» (Від Матвія 7:23). З іншого боку, коли ми 
неухильно йдемо Божим шляхом, Ісус Христос керує нашим розумом і сповнює 
наші вуста впевненістю. Ми можемо бути сильними у Господі та у величі Його 
могутності. Приймаючи Христа, ми наділяємося силою, бо Спаситель, Який 
перебуває в нас, дарує Свою силу нам. Істина тепер для нас – усе та в усьому. 
Ніяке нечестя не проявляється у нашому житті. У нас з’являється здатність вчасно 
говорити слова істини всім тим, хто ще не знає про неї. Присутність Христа в 
серці – це життєдайна сила, яка зміцнює все єство людини». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.7. – С.71.
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б. Як Ісус (згаданий тут як Мудрість) застерігає кожного з нас почути Його 
заклик? Приповісті 1:20-23: «20Кличе мудрість на вулиці, на площах свій 
голос дає, 21на шумливих місцях проповідує, у місті при входах до брам вона 
каже слова свої: 22«Доки ви, нерозумні, глупоту любитимете? Аж доки 
насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть 
знання?» 23«Зверніться но ви до картання мого, – ось я виллю вам духа свого, 
сповіщу вам слова свої!».

«Спаситель світу пропонує заблудлим дар вічного життя. Він очікує відгуку на 
Свої пропозиції любові та прощення зі співчуттям ніжнішим, ніж те, що спонукає 
серце земного батька прощати норовливого, страждаючого сина, який кається. 
Він волає до тих, хто блукає: «Верніться ж до Мене, і вернусь Я до вас!» (Малахії 
3:7). Якщо грішник усе ж відмовляється дослухатися до голосу милості, що кли-
че з ніжною, співчутливою любов’ю, його душа зостанеться в пітьмі. Якщо він 
нехтує наданою йому можливістю і продовжує йти гріховним шляхом, його може 
несподівано спіткати Божий гнів». – Там саме. – Т.4. – С.207, 208.

в. Як Мудрість (Ісус) звертається до дітей та молоді? Приповісті 2:1-6: 
«1Сину мій, якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при собі заховаєш, 2щоб 
слухало мудрости вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, 3якщо до роз-
судку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, 4якщо будеш 
шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих 
скарбів, – 5тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання, – 6бо 
Господь дає мудрість, з Його уст – знання й розум!».

«Ніхто з тих, хто досліджує Писання в дусі Христа, не залишиться без на-
городи. Якщо людина бажає приймати настанови подібно до малої дитини, якщо 
вона цілковито підкоряється Богові, то знайде істину в Його Слові. Якби люди 
були слухняними, вони розуміли б план Божого правління… Таємниця викуплен-
ня, втілення Христа, Його жертва примирення не були б такими туманними для 
нашого сприйняття, як зараз. Ми б не тільки краще розуміли їх, але й набагато 
більше цінували». – Наочні уроки Христа. – С.114.

4. Чому Божа мудрість є надзвичайно цінною?

Четвер	 7	квітня

5. СЛАВА В ГОСПОДІ
а. Що таке виправдання вірою? До римлян 3:21-24: «21А тепер, без Закону, 

правда Божа з’явилась, про яку свідчать Закон і Пророки. 22А Божа правда 
через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, 23бо всі 
згрішили, і позбавлені Божої слави, 24але дарма виправдуються Його благо-
даттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі», (правда – виправдання в англ. 
перекладі Біблії).
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«Коли грішник, котрий кається перед Богом, бачить викуплення, яке звершене 
заради нього Христом, і приймає це викуплення як свою єдину надію в цьому 
та майбутньому житті, його гріхи прощаються. Це і є виправдання вірою. Кожна 
віруюча душа повинна повністю узгодити свою волю з Божою волею і залишатися 
в стані каяття і жалю, виявляючи віру у викупні заслуги Спасителя і переходячи 
від сили в силу і від слави в славу». – Віра та діла. – С.103.

«Що таке виправдання вірою? – Це робота Бога – знищити славу людини на 
порох і зробити для неї те, що вона не в змозі зробити для себе сама. Коли люди 
бачать свою нікчемність, тоді вони готові бути зодягненими в праведність Христа. 
Коли вони починають прославляти і вихваляти Бога протягом усього дня, тоді, 
споглядаючи, вони змінюються на той самий образ. Що таке відродження? – Воно 
показує людині яким є її власне справжнє єство і що сама по собі вона нічого 
не варта». – Спеціальні свідоцтва для проповідників та працівників. – Серія 
А. – №9. – С.62.

б. Як ми можемо проявляти Божу славу в нашому щоденному житті?   
2 до коринтян 3:18: «Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося 
всі на славу Господню, і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від 
Духа Господнього».

«Коринтські віруючі мали потребу в більш глибоких досвідах із Богом. Вони 
ще не володіли повним уявленням про те, що означає споглядати Його славу, 
перетворюючись на той самий образ. Вони бачили тільки перші промені славного 
світанку. Павло бажав, щоб вони сповнилися усією повнотою Божою, пізнаючи 
Того, з’явлення Котрого буде немов зірниця, доки не досягнуть повноти зрілості 
досконалої євангельської віри». – Дії апостолів. – С.307, 308.

П’ятниця	 8	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яке застереження я маю отримати з розділень, що існували в 
Коринті?

2. Назвіть деякі життєво важливі пункти, які нам необхідно 
усвідомити щодо хреста.

3. Поясніть небезпеку концентрації уваги більше на людській 
мудрості, ніж на Божій.

4. Чому Божа мудрість є надзвичайно цінною?
5. Опишіть славу, яку повинен випромінювати Божий народ.
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Урок 3  Субота, 16 квітня 2022 року

Аморальність у Церкві
«Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні 

блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п’яниці, ні 
злоріки, ні хижаки – Царства Божого не вспадкують вони!»   
           (1 до коринтян 6:9, 10).

«Як можуть ті, кому доручена дорогоцінна, урочиста звістка для нашого 
часу, плекати в собі нечисті думки і робити гріховні вчинки, коли їм відомо, що 
Той, Хто ніколи не дрімає і не спить, пильно стежить за всіма діями і читає кожну 
думку в розумі? Через те, що народ, який називає себе Його Ім’ям, продовжує 
плекати в собі беззаконня, Він може так мало зробити для них». – Свідоцтва 
для проповідників. – С.430, 431.

Додаткові матеріали для вивчення:
Звеличуйте Ісуса Христа. – С.297.

Неділя	 10	квітня

1. МОРАЛЬНИЙ СТАН СВІТУ
а. Яку сумну картину про останні дні представляє Павло?   

2 до Тимофія 3:1-5: «1Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі 
часи. 2Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бого-
зневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, 3нелюбовні, запеклі, 
осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, 4зрадники, нахабні, 
бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога, – 5вони мають 
вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайсь від таких!».

«Беззаконня, що примножується, охоплює не тільки невіруючу людину, а й 
насмішника. Якби все було так, то це ще півбіди. Багато чоловіків та жінок, які 
сповідують релігію Христа, є винні. Навіть ті з них, хто стверджують, що очікують 
на Його явлення, готові до події, яка наближається, не більше, ніж сатана. Вони не 
очищують себе від усілякої скверни. Вони так довго служили своїй пожадливості, 
що їхні помисли стали нечистими, а уява – розбещеною, і це їхній природний 
стан». – Поради щодо здоров’я. – С.615.

б. Хто зможе побачити Бога завдяки Його дивовижній благодаті?   
Від Матвія 5:8: «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога».

«Слова Ісуса: «Блаженні чисті серцем» мають ще глибший зміст. 
Благословенні Христом повинні бути чисті не лише в тому розумінні слова, як це 
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уявляє світ, тобто вільні від усього тілесного, чисті від будь-якого пожадання, а й 
вірні у найпотаємніших намірах душі, вільні від гордощів і самолюбства, лагідні 
й безкорисливі, як діти». – Блаженства, промовлені на горі. – С.25.

1. Опишіть глибину чистоти, яку Господь бажає прищепити 
кожному з нас.

Понеділок	 11	квітня

2. КОРИНТ
а. Наскільки погану славу мав Коринт через аморальність, яка панувала 

в ньому?

«Від самого початку своєї праці в цьому жвавому центрі на перехресті 
багатьох доріг Павло на кожному кроці зауважував серйозні перешкоди для 
просування Божої справи. Місто майже повністю загрузло в ідолопоклонстві. 
Венера була улюбленою богинею, і поклоніння їй супроводжувалося багатьма 
непристойними обрядами й церемоніями. Своєю надзвичайною аморальністю ко-
ринтяни вирізнялися навіть з-посеред язичників. Вони, здавалося, не думали і не 
турбувалися ні про що, окрім розваг і задоволень». – Дії апостолів. – С.243, 244.

б. Наскільки серйозний вплив мало язичницьке оточення на церкву в 
Коринті? 1 до коринтян 5:1, 2: «1Всюди чути, що між вами перелюб, і то 
такий перелюб, який і між поганами незнаний, – що хтось має за дружину 
собі дружину батькову... 2І ви завеличалися, а не засмутились радніш, щоб 
був вилучений з-поміж вас, хто цей учинок зробив».

«Після відходу Павла виникли несприятливі умови; серед пшениці з’явився 
посіяний ворогом кукіль і почав приносити свої лихі плоди. Це був час суворо-
го випробування для коринтської церкви. Апостола вже не було з ними, аби 
підтримувати їхній запал і допомагати жити за Божою волею. Мало-помалу 
багато хто зробився недбалим, байдужим, дозволяючи тілесним уподобанням 
і нахилам керувати собою. Серед коринтян уже не було того, котрий так часто 
закликав їх до високих ідеалів чистоти й правди, тому немало навернених, які 
спочатку відмовилися від лихих звичок, тепер поверталися до низьких гріхів 
язичества». – Там саме. – С.299, 300.

в. Що сказав апостол Павло про цю аморальну людину? Як він предста-
вив причину, через яку відкритого грішника потрібно було виключити 
з членів церкви? 1 до коринтян 5:3-8: «3Отож я, відсутній тілом, та 
присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами: того, хто так учинив 
це, 4у Ім’я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій дух, із силою Господа нашого 
Ісуса, – 5віддати такого сатані на погибіль тіла, щоб дух спасся Господньо-
го дня! 6Величання ваше не добре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все 
тісто заквашує? 7Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим 
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тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. 
8Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в 
опрісноках чистости та правди!».

«Павло написав коротке послання до церкви, прохаючи «не єднатися» з 
тими членами, котрі вперті у розпусті. Однак багато віруючих перекрутили зна-
чення слів апостола, не сприймаючи їх серйозно та виправдовуючись за недбале 
ставлення до його повчань». – Там саме. – С.300.

2. Чому слід серйозно розглядати відкрите 
порушення Божого Закону?

Вівторок	 12	квітня

3. ВІДОКРЕМЛЕННЯ Є АБСОЛЮТНО НЕОБХІДНИМ
а. Що є основною умовою, аби Божі діти звільнилися від морального 

осквернення? 2 до коринтян 6:14-18: «14До чужого ярма не впрягайтесь 
з невірними; бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка 
спільність у світла з темрявою? 15Яка згода в Христа з белійяаром? Або яка 
частка вірного з невірним? 16Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? 
Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік: «Поселюсь серед них і ходитиму, і 
буду їм Богом, – а вони будуть народом Моїм! 17Вийдіть тому з-поміж них 
та й відлучіться, – каже Господь, – і не торкайтесь нечистого, – і Я вас 
прийму, 18і буду Я вам за Отця, а ви за синів і дочок Мені будете, – говорить 
Господь Вседержитель!».

Водночас, як ми можемо донести людям Євангелію Христа?

«Спілкування з ідолопоклонниками та участь у їхніх святах призвели євреїв 
до порушення Божого Закону, накликавши Його суди на увесь народ. Так і в наші 
дні сатана користується найбільшим успіхом тоді, коли йому вдається спокусити 
послідовників Христа до гріха, спонукуючи їх спілкуватися з безбожниками та 
брати участь в їхніх розвагах. [2 до коринтян 6:17 цитується]. Бог і нині вимагає, 
щоб між Його народом і світом була така ж велика різниця у звичаях, звичках і 
принципах, як Він вимагав цього від стародавнього Ізраїлю. Якщо вони належно 
дотримуватимуться Його Слова, то така різниця існуватиме; інакше і бути не 
може. Застереження євреям не уподібнюватися до язичників були такими ж 
чіткими і зрозумілими, як і застереження християнам не пристосовуватися до 
безбожних звичаїв і не переймати їхнього духу. Христос звертається до нас: 
«Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає 
любови Отцівської» (1 Івана 2:15). «Дружба зо світом – то ворожнеча супроти 
Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається» 
(Якова 4:4). Послідовники Христа повинні відокремитись від грішників, шукаючи 
їхнього товариства лише тоді, коли є змога учинити їм добро. Неможливо без-
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карно змішуватися з тими, чий вплив може віддалити нас від Бога. Прохаючи в 
молитві: «І не введи нас у випробування…», ми повинні уникати спокуси настільки, 
наскільки для нас це можливо». – Патріархи і пророки. – С.458, 459.

б. Яке повчання дає Павло стосовно тих, які відкрито грішать у церкві? 
1 до коринтян 5:9-13: «9Я писав вам у листі не єднатися з перелюбника-
ми, – 10але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками, чи з користолюбцями, 
чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли були б відійти від світу. 11А тепер 
я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник, чи 
користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п’яниця, чи хижак, – із такими 
навіть не їсти! 12Бо що ж мені судити й чужих? Чи ви не судите своїх? 13А 
чужих судить Бог. Тож вилучіть лукавого з-поміж себе самих!».

«Приклад Христа не дозволяє нам забороняти комусь брати участь у Вечері 
Господній. Звичайно, відкритий гріх виключає участь у цьому обряді винного. 
Цього нас навчає Святий Дух (див. 1 до коринтян 5:11). Але в усіх інших випад-
ках ніхто не має права виносити рішення про чиюсь неготовність до Господньої 
Вечері. Бог не дав права людям вирішувати, хто може брати участь у Вечері, а 
хто – ні. Бо хто здатний читати серця? Хто спроможний відрізнити пшеницю від 
куколю? «Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай 
п’є». «Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, – буде 
винний супроти тіла та крови Господньої!» «Бо хто їсть і п’є негідно, не роз-
важаючи про тіло, той суд собі їсть і п’є!» (1 до коринтян 11:28, 27, 29)». – Ба-
жання віків. – С.656.

3. Якою має бути наша мета, коли ми вживаємо заходів щодо 
гріховної поведінки членів Церкви?

Середа	 13	квітня

4. ЦЕРКОВНА ДИСЦИПЛІНА
а. Які чіткі настанови дані стосовно членів Церкви, котрі помиляються? 

Приповісті 25:8, 9: «8Не спішися ставати до позову, бо що будеш робити 
в кінці його, як тебе засоромить твій ближній? 9Судися за сварку свою з 
своїм ближнім, але не виявляй таємниці іншого»; Від Матвія 18:15: «А коли 
прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та 
ним самим; як тебе він послухає, – ти придбав свого брата».

«Розбираючись із членами Церкви, котрі перебувають в омані, Божий 
народ повинен ретельно дотримуватися настанови, яка дана Спасителем у 
вісімнадцятому розділі Євангелії від Матвія… [Див. Від Матвія 18:15-18]. Не 
розповідай іншим про гріх, скоєний братом. Скажеш одному, потім іншому, тре-
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тьому, і так буде постійно, і зло зросте настільки, що вся Церква постраждає від 
цього. Розберися «поміж тобою та ним самим». Такий є Божий план…

Не доводіть свого брата до гріха, але й не відкривайте його, таким чином 
збільшуючи тяжкість останнього, перетворюючи осуд на помсту. Виправляйте 
гріх так, як каже Боже Слово». – Служителі Євангелії. – С.498, 499.

«[Від Матвія 18:15 цитується]. Якщо ви нехтуватимете словами Христа і 
ходитимете в іскрах вашого вогню, то не зможете чинити справи праведності 
і опинитеся під чаклунською силою сатани». // Рев’ю енд Геральд, 16 серпня 
1892 року.

б. Якщо, і тільки якщо перший крок не матиме успіху, який наступний 
крок у процесі відновлення грішного члена Церкви? Від Матвія 18:16: 
«А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб «справа 
всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків».

«Беріть із собою тих, хто духовні, і поговоріть із заблудлим про його про-
вини. Ця людина може прислухатися до спільного звернення своїх братів. 
Бачачи їхню згоду щодо цього питання, її розум може осяятися». – Служителі 
Євангелії. – С.500.

в. Якщо, і тільки якщо перші два кроки не матимуть успіху, який наступ-
ний крок стосовно грішника? Від Матвія 18:17, 18: «17А коли не послухає 
їх, – скажи Церкві; коли ж не послухає й Церкви, – хай буде тобі, як поганин 
і митник! 18Поправді кажу вам: Що тільки зв’яжете на землі, зв’язане буде 
на небі, і що тільки розв’яжете на землі, розв’язане буде на небі».

«А коли не послухає їх», то що робити? Чи повинні тоді кілька людей з ради 
Церкви взяти на себе відповідальність за виключення того, хто перебуває в 
омані? «А коли не послухає їх, – скажи Церкві». Нехай Церква вживає дії сто-
совно своїх членів.

Якщо порушник не прислухається до голосу Церкви, якщо він відкине будь-які 
спроби виправити його, тоді на Церкві лежить відповідальність позбавити його 
членства. Тоді його ім’я має бути викреслене з книг». – Там саме. – С.500, 501.

4. Яким має бути моє ставлення та мої дії, якщо я бачу, що хтось 
чинить неправильно?

Четвер	 14	квітня

5. ЦЕРКОВНА ДИСЦИПЛІНА (ПРОДОВЖЕННЯ)
а. Чого нам необхідно навчитися з того, як церква в Коринті мала відкрито 

й рішуче поводитися з відкритим гріхом? 1 до коринтян 5:12, 13: «12Бо 
що ж мені судити й чужих? Чи ви не судите своїх? 13А чужих судить Бог. 
Тож вилучіть лукавого з-поміж себе самих!».
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«Жоден служитель Церкви, жоден комітет не може порекомендувати, так 
само як і жодна церква не може проголосувати за те, щоб ім’я людини, яка 
перебуває в омані, було викреслене з церковних книг, доки не буде точно ви-
конано настанову, яка дана Христом. Коли це зроблено, Церква очистила себе 
перед Богом». – Служителі Євангелії. – С.501.

«Коли кожна вказівка, що дана Христом, виконується в справжньому христи-
янському дусі, тоді, і тільки тоді Небо схвалює рішення Церкви, тому що її члени 
мають розум Христів і чинять так, як чинив би Він, якби був на землі». – Вибрані 
вісті. – Кн.3. – С.22.

«З гріхом і грішниками в Церкві треба поводитися найрішучішим чином, щоб 
не зіпсувати інших людей…

Коли окремі члени Церкви діятимуть за прикладом лагідного і смирен-
ного Спасителя, тоді дедалі менше буде випадків загладжування та виба-
чення гріха. Усі прагнутимуть поводитися так, ніби вони перебувають у Божій 
присутності». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.147.

«Христос цілком однозначно вказав: ті, хто вперто продовжує чинити 
відкритий гріх, повинні бути відокремлені від Церкви, проте Він не доручив нам 
судити про характер і мотиви поведінки людей. Він надто добре знає нашу при-
роду, щоб довірити нам таку справу. Якщо б ми почали «виривати» із Церкви тих, 
кого вважаємо псевдохристиянами, то неминуче припустилися б помилок. Часто 
ми вважаємо безнадійними саме тих людей, яких Христос кличе до Себе. Якби 
ми повелися з цими душами згідно з нашим недосконалим судженням, то могли 
б загасити їхню останню надію. Багато тих, котрі вважають себе християнами, 
останнього дня будуть знайдені легкими. І багато на Небі буде таких, кого їхні 
ближні вважали негідними увійти туди. Люди судять за зовнішністю, а Бог бачить 
серце». – Наочні уроки Христа. – С.71, 72.

П’ятниця	 15	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Опишіть глибину чистоти, яку Господь бажає прищепити кожному 
з нас.

2. Чому слід серйозно розглядати відкрите порушення Божого За-
кону?

3. Якою має бути наша мета, коли ми вживаємо заходів щодо 
гріховної поведінки членів Церкви?

4. Яким має бути моє ставлення та мої дії, якщо я бачу, що хтось 
чинить неправильно?

5. У яких випадках потрібні церковна дисципліна та можливе ви-
ключення?



25

Урок 4  Субота, 23 квітня 2022 року

Судові процеси між братами
«Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити Анголів, а не тільки життєве?»                                                   

(1 до коринтян 6:3).
«Святі судитимуть світ. Чи слід їм у такому разі звертатися до світу та 

світських юристів, аби вирішити свої труднощі? Бог не бажає, щоб вони виносили 
свої проблеми на суд підданих ворога. Довіряймо ж один одному». – Вибрані 
вісті. – Кн.3. – С.303.

Додаткові матеріали для вивчення:
Вибрані вісті. – Кн.3. – С.299-305.

Неділя	 17	квітня

1. СУД НАД НЕЧЕСТИВИМИ
а. Коли буде здійснено суд над загиблими? Об’явлення 20:2, 4: «2І схопив він 

змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв’язав його на тисячу 
років… 4І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, – і суд їм був даний, – і 
душі стятих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились 
звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І 
вони ожили, і царювали з Христом тисячу років»; 2 Петра 2:4: «Бо як Бог 
Анголів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду, 
і передав зберігати на суд».

Хто судитиме їх? 1 до коринтян 6:2, 3: «2Хіба ви не знаєте, що святі світ 
судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви негідні судити 
незначні справи? 3Хіба ви не знаєте, що ми будем судити Анголів, а не тільки 
життєве?

«Протягом тисячі років між першим та другим воскресіннями відбудеться 
суд над безбожними. Апостол Павло вказує на цей суд як на подію, яка матиме 
місце після Другого приходу Христа. [1 до коринтян 4:5 цитується]. Даниїл го-
ворить, що коли прийшов Старий днями, «даний був суд святим Всевишнього» 
(Даниїла 7:22). У цей час праведні пануватимуть, як царі та священники Божі. 
Іван говорить в книзі Об’явлення: [Об’явлення 20:4, 6 цитується]. У цей час, як і 
передрік апостол Павло, «святі світ судитимуть» (1 до коринтян 6:2). Разом 
з Христом вони судитимуть беззаконних, порівнюючи їхні вчинки з книгою За-
кону – Біблією – і вирішуватимуть справу кожного згідно зі звершеними за життя 
вчинками. Відповідно до цього буде визначена міра покарання і записана проти 
кожного імені в Книгу смерті...
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Сатана та злі ангели також будуть судимі Христом і Його народом… Апостол 
Юда стверджує: «І Анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули 
житло своє, Він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня» 
(Юди 6)». – Велика боротьба. – С.660, 661.

1. Опишіть роботу викуплених протягом тисячі років?

Понеділок	 18	квітня

2. СУПЕРЕЧКИ МІЖ ХРИСТИЯНАМИ
а. Де слід вирішувати церковні проблеми? 1 до коринтян 6:4, 5: «4А ви, коли 

маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не значить у 
Церкві. 5Я на сором це вам говорю. Чи ж між вами немає ні одного мудрого, 
щоб він міг розсудити між братами своїми?».

«Святі судитимуть світ. Чи слід їм у такому разі звертатися до світу та 
світських юристів для вирішення своїх труднощів? Бог не бажає, щоб вони вино-
сили свої проблеми на суд підданих ворога. Довіряймо ж один одному». – Вибрані 
вісті. – Кн.3. – С.303.

б. Що сталося у коринтській церкві, що викликало докір від Павла?
1 до коринтян 6:1, 2, 6: «1Чи посміє хто з вас, маючи справу до іншого, судитися 

в неправедних, а не в святих? 2Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? 
Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви негідні судити незначні справи?.. 
6Та брат судиться з братом, – і то перед невірними!».

Як Господь розглядає такі справи?

«Світ і ненавернені члени Церкви перебувають у згоді одне з одним. Дехто, 
коли Бог засуджує їх за те, що вони хочуть йти своїм шляхом, вступають у до-
вірчі стосунки зі світом і виносять на його суд справи Церкви. Тоді відбувається 
зіткнення, боротьба, і Христа знову розпинають і виставляють на публічну наругу. 
Члени Церкви, які звертаються до світських судів, показують цим, що вони обрали 
світ як свого суддю, і їхні імена будуть записані на Небі поряд з невіруючими. 
З якою готовністю світ підхоплює висловлювання тих, хто зраджує святу віру!..

Покладатися на руку закону – це безчестя для християн, проте це зло з’яви-
лося і існує серед Божого обраного народу. Світські принципи проникали скрито, 
доки багато наших працівників через свою велику довіру до юристів, правових 
документів та угод фактично не стали схожими на байдужих лаодикійців. Такий 
стан речей викликає у Бога огиду». – Там саме. – Кн.3. – С.302, 303.

в. Де ми можемо знайти вирішення проблем, які виникають між членами 
Церкви? 1 до коринтян 6:7-11: «7Тож уже для вас сором зовсім, що суди 
між собою ви маєте. Чому краще не терпите кривди? Чому краще не маєте 
шкоди? 8Але ви самі кривду чините та обдираєте, та ще братів... 9Хіба ви 
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не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте 
себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужолож-
ники, 10ні злодії, ні користолюбці, ні п’яниці, ні злоріки, ні хижаки – Царства 
Божого не вспадкують вони! 11І такими були дехто з вас, але ви обмились, 
але освятились, але виправдались Іменем Господа Ісуса Христа й Духом на-
шого Бога»; 1 Івана 1:7, 9: «7Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то 
маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас 
від усякого гріха… 9Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої»; Приповісті 
28:13: «Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та 
кидає їх, той буде помилуваний».

«На яких простих, розумних і справедливих умовах [Божа милість] може бути 
отримана! Господь не вимагає, щоб ми зморювали себе для того, аби отримати 
прощення гріхів. Нам не потрібно робити далекі та стомлюючі паломництва чи 
карати своє тіло, щоб заслужити схвалення Всевишнього й відкупити свої безза-
коння. Хто зізнається у своїх гріхах і кидає їх, той буде помилуваний». – Дорога 
до Христа. – С.37.

2. Що я можу зробити, аби покращити спосіб вирішення 
церковних проблем?

Вівторок	 19	квітня

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРОТИ ЧУТТЄВОСТІ
а. Що було головною метою нашого створення? Ісаї 43:7: «І кожного, хто 

тільки зветься Іменням Моїм, і кого Я на славу Свою був створив, кого вфор-
мував та кого Я вчинив».

«Навіть сьогодні все твориво звіщає славу [Божої] довершеності. Ніщо, за 
винятком людського егоїстичного серця, не живе для себе. Як птах, що лине в 
повітрі, так і тварина, яка рухається по землі, приносять користь іншим. Немає 
жодного листочка в лісі, ані стеблини трави, які не виконували б свого призна-
чення. Кожне дерево, кущ і листок є джерелом того елемента життя, без якого ні 
людина, ні тварина не могли б існувати. Так само людина і тварина, в свою чергу, 
сприяють життю дерева, куща і листка. Квіти поширюють пахощі і відкривають 
свою красу для благословення світу. Сонце випромінює світло на радість усьому 
живому. Океан, котрий наповнює джерела й потоки, приймає в себе води всієї 
землі, щоб потім їх знову віддати. Волога, яка випаровується із його поверхні, 
зрошує дощами землю, щоб забезпечити їй цвітіння та плодоносіння». – Бажання 
віків. – С.20, 21.
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б. Як Павло розглядав поняття «тіло» віруючих людей? До римлян 6:13, 
15, 19, 20: «13І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедности, 
але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші – Богові за 
знаряддя праведности... 15Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під Законом, 
а під благодаттю? Зовсім ні!.. 19Говорю я по-людському, через неміч вашого 
тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші за рабів нечистості й беззаконню 
на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведности на ос-
вячення. 20Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведности».

«Від самого початку в Бога був намір, аби кожна істота, починаючи від світлого 
святого серафима і до людини, була житлом для перебування Творця. Внаслідок 
гріха людина перестала бути храмом Бога. Затьмарене й опоганене злом, серце 
людини більше не відображало слави Божої. Лише через втілення Сина Божого 
мета Небес могла здійснитись. Бог перебуває у людському єстві, і через спа-
саючу благодать серце людини знову стає Його храмом». – Там саме. – С.161.

в. Оскільки ми – Божа власність, що має кожен з нас розуміти відносно свого 
тіла? 1 до коринтян 3:16, 17: «16Чи не знаєте ви, що ви – Божий храм, і Дух 
Божий у вас пробуває? 17Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, 
бо храм Божий святий, а храм той – то ви!»; 1 до коринтян 10:31: «Тож, 
коли ви їсте, чи коли ви п’єте, або коли інше що робите, – усе на Божу славу 
робіть!».

«Натхненний Божим Духом апостол Павло пише: «Усе, що робите» – (навіть 
природне споживання їжі та пиття) має звершуватися не для задоволення спот-
вореного апетиту, а з почуттям відповідальності, – «усе на Божу славу робіть!». 
Кожну частину людського тіла необхідно охороняти; ми повинні остерігатися, аби 
те, що потрапляє в шлунок, не витіснило зі свідомості високі і святі думки». – По-
ради щодо їжі та харчування. – С.56.

3. Як я можу краще прославляти Бога в моєму тілі?

Середа	 20	квітня

4. МОРАЛЬНА ЧИСТОТА
а. Оскільки наше тіло – храм Святого Духа, якою є наша моральна 

відповідальність відносно нього? 1 до коринтян 6:15-18: «15Хіба ви не 
знаєте, що ваші тіла – то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, 
зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні! 16Хіба ви не знаєте, що той, хто 
злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо каже: «Обидва ви 
будете тілом одним». 17А хто з Господом злучується, стає одним духом із 
Ним. 18Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза 
тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла».



29

«Кожен християнин повинен навчитися приборкувати свої пристрасті та 
керуватися принципами. Якщо він цього не зробить, значить, не достойний на-
зиватися християнином». – Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.347.

«Моральний принцип, якщо суворо керуватися ним у житті, стає єдиним 
захистом для душі. Якщо коли-небудь був такий час, коли потрібно харчуватися 
якомога простіше, то цей час настав зараз... Чим менш гостру їжу ми споживаємо, 
тим легше нам справлятися зі своїми пристрастями. Не можна потурати своїм 
смакам, незалежно від того, в якому стані знаходиться наше фізичне, розумове 
чи моральне здоров’я…

Бог дав вам тіло, про яке потрібно піклуватися і яке потрібно зберігати в 
найкращому стані, аби служити Йому і прославляти Його. Ваші тіла не належать 
вам. «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе Він 
у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож про-
славляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони!» (1 до коринтян 
6:19, 20)». – Там саме. – С.352, 353.

б. Що таке моральна чистота і як ми можемо її успішно практикувати?   
2 до коринтян 7:1: «Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від 
усякої нечисти тіла та духа, – і творімо святиню у Божім страху!»; 1 до 
солунян 4:3-5: «3Бо це воля Божа, – освячення ваше: щоб ви береглись від 
розпусти, 4щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, 
5а не в пристрасній похоті, як і «погани, що Бога не знають».

«Нам слід високо цінувати правильний контроль над своїми думками, бо 
це готує розум і душу до гармонійного служіння для Господа. Для нашого миру і 
щастя у цьому житті необхідно, щоб думки зосереджувалися на Христі. Які думки 
має людина, такою вона і є. Вдосконалення нашої моральної чистоти залежить 
від правильного мислення та правильних вчинків…

Порочні думки руйнують душу. Божа сила відновлення змінює серце, 
ушляхетнює і очищує думки. Якщо не докладати рішучих зусиль, щоб зберігати 
думки зосередженими на Христі, то в житті не зможе проявитися благодать. 
Розум має брати участь у духовній боротьбі. Кожна думка повинна бути в полоні 
послуху Христу. Усі звички потрібно привести під Божий контроль.

Нам необхідно постійно усвідомлювати силу чистих думок, яка облагороджує, 
і шкідливий вплив порочних думок. Розмірковуймо про святе. Нехай наші 
думки будуть правильними та чистими, бо тільки правильне мислення може 
зберегти душу. Нам потрібно використовувати всі засоби, які Бог зробив до-
ступними для нас, щоб керувати думками і виховувати їх». – Розум, характер 
та особистість. – Т.1. – С.235.

4. Що мають сьогодні знати християни про сьому заповідь?
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Четвер	 21	квітня

5. ПЕРЕМОГА НАД ПОТУРАННЯМ СВОЇМ БАЖАННЯМ
а. Як Павло проілюстрував християнське змагання? 1 до коринтян 9:25: 

«І кожен змагун від усього стримується; вони ж – щоб тлінний прийняти 
вінок, але ми – щоб нетлінний».

«Бажаючи закарбувати у свідомості коринтських віруючих важливе значення 
самовладання, суворої стриманості і неослабної ревності в служінні Христу, 
Павло у своєму листі використовує чудову аналогію, порівнюючи боротьбу 
християнина із славнозвісними змаганнями з бігу, які періодично проводилися 
поблизу Коринту. З усіх видів змагань у Греції та Римі найбільш стародавніми й 
улюбленими були змагання з бігу. Їх відвідували царі, вельможі, державні діячі. 
У них брали участь юнаки з аристократичних заможних родин, які не цуралися 
праці та дисципліни, без яких неможливо отримати нагороду.

Змагання відбувалися відповідно до правил, які не передбачали винят-
ку ні для кого. Атлети, котрі бажали, щоб їхні імена були включені до списку 
претендентів на нагороди, мусили спершу пройти сувору підготовку. Шкідливе 
потурання апетитові та інші задоволення, які послаблюють людину розумово й 
фізично, були суворо заборонені. Щоб мати надію на успіх у цих випробуван-
нях на силу і швидкість, необхідно було володіти міцними гнучкими м’язами 
та здоровою нервовою системою. Кожний рух мав бути розрахований, кожний 
крок – швидкий і певний; потрібно було зберігати найкращу фізичну форму». – Дії 
апостолів. – С.309, 310.

б. Що каже Павло про кількість людей, які отримують нагороду?   
1 до коринтян 9:24: «Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, 
усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви!».

«Жоден із тих, хто виконає зазначені умови, не буде розчарований наприкінці 
змагань. Усі щирі й наполегливі матимуть успіх. Не на прудких розраховані духовні 
перегони і не на сильних – духовна боротьба. Кожний святий, як найслабший, так 
і найсильніший, зможуть носити вінець безсмертної слави. Перемогти можуть усі, 
хто силою Божественної благодаті узгоджує своє життя з волею Христа». – Там 
саме. – С.313.

П’ятниця	 22	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Опишіть роботу викуплених протягом тисячі років?
2. Що я можу зробити, аби покращити спосіб вирішення церковних 

проблем?
3. Як я можу краще прославляти Бога в моєму тілі?
4. Що мають сьогодні знати християни про сьому заповідь?
5. Як я можу перемогти в боротьбі за чистоту?
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Урок 5  Субота, 30 квітня 2022 року

Принципи відносно шлюбу
«Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та 

перелюбів судитиме Бог» (До євреїв 13:4).
«Коли в шлюбі керуються Божественними принципами та підкоряються їм, він 

буде благословенним та допоможе зберегти моральну чистоту і щастя людського 
роду. Такий шлюб задовольняє соціальні запити і підносить людину у фізичному, 
інтелектуальному та моральному відношеннях». – Патріархи і пророки. – С.46.

Додаткові матеріали для вивчення:
До римлян 7:1-3; 1 до коринтян 7 (увесь розділ).

Неділя	 24	квітня

1. ЧОЛОВІК І ЖІНКА
а. Коли Бог започаткував перший шлюб людства? Буття 1:27: «І Бог на 

Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та 
жінку створив їх»; Буття 2:21, 22: «21І вчинив Господь Бог, що на Адама 
спав міцний сон, – і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив 
його місце. 22І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, 
і привів її до Адама».

«Бог святкував перший шлюб. Отже, автором цього установлення є Творець 
Всесвіту. «Нехай буде в усіх чесний шлюб» (До євреїв 13:4). Це один з перших 
дарів, які Бог дав людині, і є однією з двох постанов, які після гріхопадіння Адам 
виніс із собою за ворота раю». – Патріархи і пророки. – С.46.

б. За яких обставин Ісус звершив Своє перше чудо? Від Івана 2:1-10: «1А тре-
тього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. 2На 
весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. 3Як забракло ж вина, то мати 
Ісусова каже до Нього: «Не мають вина!» 4Ісус же відказує їй: «Що тобі, 
жоно, до Мене? Не прийшла ще година Моя!» 5А мати Його до слуг каже: 
«Зробіть усе те, що Він вам скаже!» 6Було тут шість камінних посудин на 
воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три вміщали. 
7Ісус каже до слуг: «Наповніть водою посудини». І їх поналивали вщерть. 8І 
Він каже до них: «Тепер зачерпніть, і занесіть до весільного старости». І 
занесли. 9Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а 
він не знав, звідки воно, – знали ж слуги, що води наливали, – то староста 
кличе тоді молодого 10та й каже йому: «Кожна людина подає перше добре 
вино, а як понапиваються, тоді гірше; а ти добре вино аж на досі зберіг». П
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«Служіння Ісуса Христа почалося не з великих справ і не в Єрусалимі перед 
синедріоном. На родинному святі в маленькому галілейському селі Він виявив 
Свою силу, зробивши весільну урочистість ще радіснішою. Цим Він показав 
Свою любов до людей і бажання служити задля їхнього щастя. Спокушуваний у 
пустелі, Ісус випив чашу страждань. Тепер же Він прийшов, щоб дати людям чашу 
благословення, освятити людські взаємовідносини». – Бажання віків. – С.144.

«На першому бенкеті, який Ісус відвідав разом зі Своїми учнями, Він запропо-
нував чашу, яка символізувала Його працю заради їхнього спасіння. На останній 
Вечері Він подав їм чашу знову, встановивши святий обряд, який повинен був 
нагадувати Його смерть – «аж доки Він прийде» (1 до коринтян 11:26)». – Там 
саме. – С.149.

1. Яким є біблійний стандарт шлюбу?

Понеділок	 25	квітня

2. ПОКИНЕ І ПРИСТАНЕ
а. Який Божественний принцип був записаний для щасливого шлюбу?  

Буття 2:24: «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й при-
стане до жінки своєї, – і стануть вони одним тілом».

«Навколо кожної сім’ї існує священний простір, і він має залишатися недо-
торканним. Жодна стороння людина немає права входити в цей простір. Нехай 
ані чоловік, ані дружина не дозволяють іншим людям проникати в таємниці, що 
належать лише їм. Нехай кожен дарує любов, а не вимагає її. Розвивайте все 
найшляхетніше, що є у вас, і завжди будьте готові визнавати хороші якості один 
в одному». – Віра, якою я живу. – С.252.

б. Як можуть дві різні людини жити у цілковитій гармонії?  
До колосян 1:27, 28: «27Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави 
цієї таємниці між поганами, а вона – Христос у вас, надія слави! 28Його ми 
проповідуємо, нагадуючи кожній людині й навчаючи кожну людину всякої 
мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі».

«Якщо чоловік і дружина виконують волю Божу, вони поважатимуть один 
одного, виявляючи любов і довір’я. Необхідно рішуче боротися з усім, що може 
затьмарити мир і єдність сім’ї, а плекати любов і доброту. Той, хто виявляє ніж-
ність, вибачливість і любов, отримує у відповідь те саме. Де панує Дух Божий, там 
не буде розмов про несумісність у шлюбі. Якщо Христос – надія слави – справді 
перебуває у вас, то в сім’ї пануватиме єдність і любов. Христос, Котрий живе в 
серці дружини, не буде суперечити Христові, Який перебуває в серці чоловіка. 
Тоді обоє прагнутимуть успадкувати оселі, які Христос пішов приготувати для 
усіх тих, котрі люблять Його». – Християнська родина. – С.120.
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в. Які додаткові принципи були дані для покращення стосунків у сім’ї?      
До ефесян 5:33: «Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дру-
жину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка!». («Нехай же 
кожний з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай 
поважає чоловіка», сучасний переклад Біблії).

«Нехай кожен замість того, щоб вимагати любові до себе, дарує її іншим. 
Розвивайте в собі все найшляхетніше та не баріться визнавати добрі риси одне 
в одному. Усвідомлення того, що тебе цінують, – чудовий стимул, який приносить 
задоволення. Співчуття й повага підтримують прагнення досягти досконалості; 
та й сама любов міцнішає, коли спонукує до більш благородної мети…

Нехай Христос стане для вас у всьому Першим, Останнім і Найкращим. У 
міру того як ваша любов до Нього стає глибшою й сильнішою, ваша любов одне 
до одного очищується та міцніє». – Служіння зцілення. – С.361.

2. Поясніть секрети щасливого шлюбу.

Вівторок	 26	квітня

3. БОГ НЕНАВИДИТЬ РОЗЛУЧЕННЯ
а. Який фундаментальний принцип був проголошений Господом Ісусом 

відносно вічності шлюбних стосунків? Від Матвія 19:4-8: «4А Він відповів і 
сказав: «Чи ви не читали, що Той, Хто створив споконвіку людей, «створив їх 
чоловіком і жінкою?» 5І сказав: «Покине тому чоловік батька й матір, і при-
стане до дружини своєї, – і стануть обоє вони одним тілом», 6тому то немає 
вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, – людина нехай не розлучує!» 
7Вони кажуть Йому: «А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового, та 
й відпускати?» 8Він говорить до них: «То за ваше жорстокосердя дозволив 
Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку ж так не було».

«Коли пізніше фарисеї запитали Ісуса, чи дозволено подружжю розлучатись, 
Він звернув їхню увагу на встановлення шлюбу при створенні світу. [Від Матвія 
19:8 цитується]. Христос нагадав їм благословенні дні в Едені, коли Господь 
ствердив, що усе «добре». Тут були започатковані шлюб і субота – дві поста-
нови, призначені на славу Божу і для блага людей. З’єднавши руки священної 
пари, Творець сказав: «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, 
та й пристане до жінки своєї, – і стануть вони одним тілом» (Буття 2:24). 
Цими словами Він проголосив усім нащадкам Адама вічний шлюбний закон. Те, 
що Сам Предвічний Отець проголосив добрим, стало законом, який приносить 
найбільші благословення в розвитку людства». – Блаженства, промовлені на 
горі. – С.63, 64.

б. Що проголосив Бог через пророка Малахію відносно невірності у 
шлюбі? Малахії 2:12-16: «12Нехай Господь вигубить кожного, хто таке 
робить, – того, хто чуває та відповідає з наметів Якова, і хто дар прино-

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!



34

сить Господу Саваоту. 13І робите й друге таке: Господнього жертівника 
ви слізьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарів уже Він не звер-
неться більше, і милої жертви з рук ваших не візьме. 14А ви ще й говорите: 
«Защо?» – За те, що засвідчив Господь між тобою й жоною юнацтва твого, 
якій ти невірність вчинив, а вона ж твоя подруга, і дружина умови твоєї! 
15Хіба Бог не один нас учинив? І залишок духу – Його. А що цей один? Насіння 
від Бога шукав. Тому свого духа пильнуйте, і дружину юнацтва свойого не 
зраджуйте! 16Бо ненавиджу розвід, – говорить Господь, Бог Ізраїлів, – і того, 
хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого 
духа пильнуйте, і не зраджуйте!».

в. У разі розлучення, яку настанову дав Господь через апостола Павла? 
До римлян 7:1-3: «1Чи ви не знаєте, браття, – бо говорю тим, хто знає 
Закона, – що Закон панує над людиною, поки вона живе? 2Бо заміжня жінка, 
поки живе чоловік, прив’язана до нього Законом; а коли помре чоловік, вона 
звільняється від закону чоловіка. 3Тому то, поки живе чоловік, вона буде 
вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові; коли ж 
чоловік помре, вона вільна від Закону, і не буде перелюбницею, якщо стане за 
дружину іншому чоловікові»; 1 до коринтян 7:10-15: «10А тим, що побрались, 
наказую не я, а Господь: Нехай не розлучається дружина з своїм чоловіком! 
11А коли ж і розлучиться, хай зостається незаміжня, або з чоловіком своїм 
хай помириться, – і не відпускати чоловікові дружини! 12Іншим же я гово-
рю, не Господь: коли який брат має дружину невіруючу, і згідна вона жити 
з ним, – нехай він не лишає її. 13І жінка, як має чоловіка невіруючого, а той 
згоден жити з нею, – не лишає його. 14Чоловік бо невіруючий освячується в 
дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. А інакше нечисті 
були б ваші діти, тепер же святі. 15А як хоче невіруючий розлучитися, хай 
розлучиться, – не неволиться брат чи сестра в такім разі, бо покликав нас 
Бог до миру».

«Якщо дружина є невіруючою і противиться вірі, чоловік не може, у світлі 
Божого Закону, розлучитися з нею лише на цій підставі. Для того щоб бути в 
гармонії з Законом Єгови, він повинен жити з нею, якщо вона сама не прийме 
рішення піти. Він може страждати від опору, бути пригніченим і розгніваним бага-
тьма моментами, однак знайде втіху, силу і підтримку в Бозі, Який може послати 
благодать у відповідний час. Він повинен бути чоловіком чистого розуму, істинних, 
твердих принципів, і Бог дасть йому мудрість, як поводитися». – Свідоцтва про 
інтимні стосунки, подружню невірність та розлучення. – С.158, 159.

«Тепер, як і за днів Христа, ставлення людей до цього священного союзу 
являє собою сумну протилежність цьому ідеальному Небесному союзові. Єван-
гелія Христа втішить навіть тих, хто зустрів гіркоту і розчарування там, де вони 
чекали дружби і щастя». – Блаженства, промовлені на горі. – С.65.

3. Де в Біблії ясно сказано, що шлюб укладається на все життя?
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Середа	 27	квітня

4. ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ
а. Якою є Божа мета для Його народу в ці останні дні? Ісаї 58:12-14: «12І руїни 

відвічні сини твої позабудовують, поставиш основи довічні, і будуть тебе 
називати: «Замуровник пролому, направник шляхів для поселення»! 13Якщо 
ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день 
Мій святий, і будеш звати суботу приємністю, днем Господнім святим та 
шанованим, і її пошануєш, – не підеш своїми дорогами, діла свого не шука-
тимеш та не будеш казати даремні слова, – 14тоді в Господі розкошувати 
ти будеш, і Він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш 
ти споживати спадщину Якова, батька твого, – бо уста Господні сказали 
оце!».

«У цих віршах пророк описує народ, який під час загального відступництва від 
істини і праведності прагнутиме відродити принципи, котрі є підвалинами Божого 
Царства. Ці люди – замуровники пролому, зробленого в Божому Законі, – захис-
ній стіні, спорудженій Ним навколо Своїх вибраних дітей. Послух цим Заповідям 
справедливості, істини і чистоти буде їхнім вічним захистом…

Наприкінці часу має бути відроджена кожна Божественна постанова. Пролом, 
зроблений у Законі внаслідок зміни людиною суботи, має бути замурований. 
Божий народ останку постане перед світом як реформатор, вказуючи усім, що 
Закон Божий – це основа кожної справжньої реформи, а субота четвертої заповіді 
повинна залишатися пам’ятником творіння, постійним нагадуванням про Божу 
силу. Ясними, зрозумілими словами вони говоритимуть про необхідність послуху 
всім заповідям Десятислів’я. Спонукувані любов’ю Христа, Божі діти співпрацю-
ватимуть з Ним у відбудові руїн. Вони повинні стати «замуровниками пролому, 
направниками шляхів для поселення» (Ісаї 58:12)». – Пророки і царі. – С.677, 678.

б. Окрім суботи четвертої заповіді, назвіть ще дві Божественні постанови, 
які необхідно відновити, і чому?

1) Шлюб. Буття 1:26, 27: «26І сказав Бог: «Створімо людину за образом Нашим, 
за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством не-
бесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по 
землі». 27І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, 
як чоловіка та жінку створив їх»; Від Матвія 19:9: «А Я вам кажу: Хто 
дружину відпустить свою не з причини перелюбу, і одружиться з іншою, 
той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб».

2)  Первинне харчування. Буття 1:29: «І сказав Бог: «Оце дав Я вам усю 
ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід 
деревний, що воно розсіває насіння, – нехай буде на їжу це вам!»;Ісаї 22:12-14: 
День Очищення: «12І Господь, Бог Саваот того дня був покликав на плач, і 
на голосіння, і на обстригання волосся, і щоб оперезатись веретою. 13Та ось 
радість і втіха: забивають худобу велику та ріжуть худобу дрібну, їдять 
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м’ясо й вино попивають, викрикуючи: «Будем їсти та пити, бо взавтра по-
мремо!» 14І відкрив Господь Саваот в мої вуха: Напевно не проститься вам 
беззаконство оце, аж поки ви не помрете, промовив Господь, Бог Саваот».

«[В Едені] були започатковані шлюб і субота – дві постанови, призначені 
на славу Божу і для блага людей». – Блаженства, промовлені на горі. – С.63.

«Як щодо подружніх стосунків сьогодні? Чи не спотворені вони і чи не опо-
ганені, як за днів Ноя? Розлучення за розлученням реєструється в щоденних 
газетах. Це той шлюб, про який згадує Христос, коли каже, що перед потопом 
вони «женилися й заміж виходили» (Від Матвія 24:38)». – Рукописи. – Т.7. – С.56.

«Ісус бажає бачити щасливі шлюби, щасливі сімейні вогнища». – У Небесних 
оселях. – С.202.

«Істинний піст, який слід рекомендувати всім, – це утримання від будь-якої 
збудливої їжі та правильне вживання корисної простої їжі, яку Бог надав вдо-
сталь». – Медичне служіння. – С.283.

4. Які життєво важливі постанови, що були дані в Едені, 
ми маємо відновити перед поверненням Христа?

Четвер	 28	квітня

5. ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
а. Що передує процесу відновлення і що слідує за ним? Дії 3:19-21: «19По-

кайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами, 20щоб 
часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого 
вам Ісуса Христа, 21що Його небо мусить прийняти аж до часу відновлення 
всього, про що провіщав Бог відвіку устами всіх святих пророків Своїх!».

«Коли прийде час «відновлення всього, про що провіщав Бог відвіку уста-
ми всіх святих пророків Своїх» (Дії 3:21), тоді субота творіння, день, коли Ісус 
спочивав у гробниці Йосипа, буде, як і раніше, днем спочинку й радості. Небо і 
земля складатимуть хвалу й подяку, коли щосуботи спасенні народи схиляти-
муться у щасливому поклонінні перед Богом і Агнцем (див. Ісаї 66:23)». – Бажання 
віків. – С.769, 770.

«Нам потрібно менше турбуватися про те, що ми їстимемо і що питимемо, 
аби задовольнити свій апетит; але нам потрібно більше піклуватися про Небесну 
їжу, яка додаватиме сили й життєздатності усьому релігійному досвіду». – Ме-
дичне служіння. – С.283.

«Для того щоб знати, які продукти харчування є найкращими, ми маємо вив-
чити початковий Божий план про те, чим харчуватися людині. Той, Хто створив 
людину і Хто розуміє її потреби, вказав Адаму його їжу… Хлібні злаки, фрукти, 
горіхи та овочі становлять харчування, яке обране для нас нашим Творцем». – Ви-
ховання дітей. – С.380.
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«[Іван Хреститель] був прообразом віруючих людей, які живуть у ці останні 
дні, котрим Бог довірив священні істини, аби вони відкривали їх людям, готуючи 
цим шлях для Другого приходу Христа. Іван був реформатором…

Іван відокремився від друзів і від принад життя. Простота його одягу, 
що зітканий з верблюжої вовни, була постійним викриттям надмірностей як 
юдейських священників, що виставляли себе напоказ, так і народу загалом. 
Його вегетаріанське харчування, яке складалося з акридів і дикого меду, було 
викриттям нестримності та обжерливості, що панували всюди». – Поради щодо 
здоров’я. – С.72.

П’ятниця	 29	квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким є біблійний стандарт шлюбу?
2. Поясніть секрети щасливого шлюбу.
3. Де в Біблії ясно сказано, що шлюб укладається на все життя?
4. Які життєво важливі постанови, що були дані в Едені, ми маємо 

відновити перед поверненням Христа?
5. У чому наша робота є подібною до роботи Івана Хрестителя?
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Субота, 7 травня 2022 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ВСЕСВІТНІХ 
МІСІЙ

«Усьому близький кінець… Вождь 
нашого спасіння каже: «Ідіть уперед. 
Надходить он ніч, коли жоден нічого 
не зможе виконувати» (Від Івана 
9:4)». – Моє життя сьогодні. – С.109.

Завдання ділитися вічною 
Євангелією з усім світом, який заражений 
вавилонським замішанням, – це поклик 
часу. Це священний обов’язок кожної 
людини, яка приймає Трьохангельські 
звістки. О, який це привілей! Однак ще 
багато чого потрібно зробити.

На момент написання цього звернення Всесвітній поштовий союз налічує 
у своїй системі 191 країну та територію, а ООН визнає 195 країн світу. Скільки 
ще людей на нашій переповненій землі не прийняли істину теперішнього 
часу, яка може спасти їхні душі? Апостол нагадує нам: «Протверезіться 
правдиво, та й не грішіть, бо деякі Бога не знають». «Але як покличуть 
Того, в Кого не ввірували? А як увірують у Того, що про Нього не чули? А як 
почують без проповідника? (1 до коринтян 15:34; До римлян 10:14). Жодна 
людина не має всього необхідного для того, щоб понести істину всьому світу. 
Однак у силі Святого Духа кожен з нас може щось зробити.

«Кожен, хто прийняв Христа, покликаний трудитися для спасіння своїх 
ближніх… Відповідальність за проголошення цього заклику лежить на всій 
Церкві…

Бог давно чекає, коли дух служіння охопить усю Церкву, щоб кожний міг 
працювати для Нього згідно зі своїми здібностями. Якщо члени Божої Церкви 
будуть звершувати доручену Господом роботу там, де в цьому є потреба, – на 
батьківщині чи за її межами, виконуючи євангельське доручення, то увесь 
світ незабаром почує застереження і Господь Ісус повернеться на землю в 
силі і великій славі». – Дії апостолів. – С.109-111.

Нехай Господь подіє на наші серця і допоможе нам використати 
можливість взяти участь у чудовій роботі спасіння через пожертвування 
наших щедрих дарів для всесвітніх місій.

Місіонерський відділ Генеральної Конференції
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Урок 6  Субота, 7 травня 2022 року

Уроки з історії Ізраїлю
«Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за 

нашого часу кінець віку прийшов» (1 до коринтян 10:11).
«Сьогодні сатана використовує ті самі винаходи, щоб представити те саме 

зло і його зусилля супроводжуються тим самим результатом, який за днів Ізраїлю 
стільки людей поклав у могили». // Рев’ю енд Геральд, 4 лютого 1909 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
1 до коринтян 10:1-11;
Дії апостолів. – С.315-317.

Неділя	 1	травня

1. ПОЖАДЛИВІ НА ЗЛЕ
а. На яке зло (1 до коринтян 10:6: «А це були приклади нам, щоб ми 

пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони») були пожадливі 
ізраїльтяни?

«Коли Бог вивів ізраїльських синів з Єгипту, Він мав намір оселити їх у Ха-
наанському краю як народ чистий, щасливий і здоровий… Великою мірою Він 
позбавив їх м’ясної їжі. У відповідь на їхні галасливі домагання Він дав їм м’ясо 
саме перед тим, як вони підійшли до Сінаю, але тільки на один день. Бог із такою 
ж легкістю міг би забезпечити їх м’ясом, як забезпечував манною, але на народ 
було покладено обмеження для їхнього добра. Він мав намір забезпечити їх їжею, 
більш відповідною до їхніх потреб, аніж збудлива їжа, до якої багато хто з них звик 
у Єгипті. Спотворений апетит потрібно було оздоровити, щоб вони могли насо-
лоджуватися їжею, призначеною для людини на початку, – плодами землі, котрі 
Бог дав Адамові та Єві в Едені». – Поради щодо їжі та харчування. – С.377, 378.

б. Яким був негайний результат нестриманості? Числа 11:4, 20, 31-34: «4А 
збиранина, що була серед нього, стала вередувати, і також Ізраїлеві сини 
стали плакати з ними та говорити: «Хто нагодує нас м’ясом?»… 20«Але 
цілий місяць, аж поки не вийде воно з ваших ніздрів, і стане вам на огиду, бо 
ви знехтували собі Господа, що серед вас, і плакали перед лицем Його, гово-
рячи: Чого це ми вийшли з Єгипту?»… 31І знявся вітер від Господа, і навіяв 
перепелиці від моря, і опустив їх над табором, – як денна дорога туди й як 
денна дорога сюди навколо табору, і коло двох ліктів на поверхні землі. 32І 
встав народ, і цілий той день і цілу ту ніч, і цілий день назавтра збирали 
перепелицю. Хто збирав мало, той зібрав десять хомерів, і порозкладали їх 
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собі скрізь навколо табору. 33Те м’ясо було ще між їхніми зубами, поки було 
пожуване, а гнів Господній запалився на народ! І вдарив Господь дуже великою 
поразкою в народ... 34І названо ймення того місця: Ківрот-Гаттаава, бо там 
поховали народ пожадливий».

«Невгамовні бажання були задоволені, але якими ж стражданнями людям 
довелося розплачуватись за це! Вони їли без міри, а тому покарання за таке злов-
живання не загаялося прийти… Велика кількість людей захворіла на лихоманку, 
а ті, що найбільш завинили, були вражені нею відразу ж, як тільки скуштували 
їжі, якої так бажали». – Патріархи і пророки. – С.382.

1. Поясніть одну велику проблему, з якою зіткнулися 
ізраїльтяни в пустелі.

Понеділок	 2	травня

2. ПОКЛОНІННЯ ІДОЛАМ
а. В якому зневажливому відступництві брав участь Ізраїль біля Сінаю? 

Вихід 32:1-6: «1І побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з гори. І зібрався 
народ проти Аарона, та й сказали до нього: «Устань, зроби нам богів, що 
будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що вивів був нас із єгипет-
ського краю, – ми не знаємо, що сталось йому». 2І сказав їм Аарон: «Поздій-
майте золоті сережки, що в вухах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, 
і поприносьте до мене». 3І ввесь народ поздіймав з себе золоті сережки, що в 
їхніх вухах, та й позносили до Аарона. 4І взяв він це з їхньої руки, і вформував 
його в глині, і зробив із нього лите теля. А вони сказали: «Оце твої боги, 
Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю!» 5І побачив це Аарон, і збуду-
вав жертівника перед ним. І кликнув Аарон та й сказав: «Завтра свято для 
Господа!» 6І повставали вони взавтра рано вранці, і принесли цілопалення, і 
привели мирну жертву. І засів народ до їди та до пиття, і встали бавитися».

«Під приводом свята Господнього вони віддались обжерливості і розпусним 
гулянкам...

Лише декілька днів минуло з того часу, як євреї уклали урочистий заповіт 
з Богом, обіцяючи слухатися Його голосу. Тремтячи від жаху, вони стояли тоді 
перед горою і слухали Господні слова: «Хай не буде тобі інших богів передо 
Мною!». Божа слава все ще перебувала над Сінаєм на очах усього народу, але 
вони відвернулися від неї і вимагали собі інших богів. Вони «зробили тельця на 
Хориві, і били поклони бовванові вилитому, – і змінили вони свою славу на образ 
вола, що траву пожирає» (Псалом 106:19, 20). Хіба можна виявити ще більшу 
невдячність чи завдати зухвалішої образи Тому, Котрий явив Себе їм як ніжний 
Отець і всемогутній Цар!». – Патріархи і пророки. – С.317.
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б. Як ми сьогодні можемо опинитися в небезпеці бути втягнутими в 
ідолопоклонство, навіть без ідолів? Вихід 20:3-6: «3Хай не буде тобі інших 
богів передо Мною! 4«Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі 
вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. 5Не вклоняйся їм і не служи 
їм, бо Я – Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на 
синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, 6і що 
чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто тримається 
Моїх заповідей»; 1 Івана 5:21: «Дітоньки, – бережіться від ідолів! Амінь».

«Єгова, Одвічний, Існуючий Сам у Собі, Джерело життя і Вседержитель; 
лише Він гідний найвищої пошани і поклоніння. Ця заповідь забороняє людині 
обирати інший об’єкт поклоніння, відводячи йому перше місце в своїх почуттях 
та служінні. Усе те, що стає настільки дорогим для нас, що послаблює нашу 
любов до Бога або заважає служити Йому належним чином, стає для нас богом, 
ідолом». – Там саме. – С.305.

«Люди настільки звикли шанувати людські судження і постанови, що майже 
весь світ пішов слідом за ідолами». – Пророки і царі. – С.186.

«Щоразу відмовляючись прислухатися до вістки милосердя, ви утверджу-
єтеся в невір’ї. Щоразу відмовляючись відчинити двері свого серця Христові, 
ви все більше втрачаєте бажання слухати Його голос. Ви зменшуєте свій шанс 
відгукнутися на останній заклик благодаті. Нехай про вас не буде написано, як 
про стародавній Ізраїль: «Прилучивсь до бовванів Єфрем, – покинь ти його! 
(Осії 4:17). Нехай не заплаче над вами Христос, як Він плакав над Єрусалимом, 
говорячи: «Скільки раз Я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під 
крила курчаток своїх, – та ви не захотіли! Ось «ваш дім зостається порожній 
для вас!» (Від Луки 13:34, 35)». – Наочні уроки Христа. – С.237.

2. Перелічіть деякі види ідолопоклонства, які практикуються 
сьогодні.

Вівторок	 3	травня

3. АМОРАЛЬНІСТЬ
а. Яке моральне лихо захопило Ізраїль біля пеорського Ваала?   

Числа 25:1-9: «1І осівся Ізраїль у Шіттімі, і народ зачав ходити на розпусту 
до моавських дочок, 2а вони закликали народ до жертов їхнім богам, – і народ 
їв та вклонявся богам їхнім. 3І Ізраїль приліпився був до пеорського Ваала. І 
запалав гнів Господній на Ізраїля. 4І сказав Господь до Мойсея: «Візьми всіх 
голів народу, та й повішай їх для Господа навпроти сонця. І відвернеться 
палючий Господній гнів від Ізраїля». 5І сказав Мойсей до Ізраїлевих суддів: 
«Позабивайте кожен мужів своїх, приліплених до пеорського Ваала». 6Аж 
ось прийшов один із Ізраїлевих синів, та й привів до братів своїх мідіянітянку 
на очах Мойсея й на очах усієї громади Ізраїлевих синів, а вони плакали при 
вході скинії заповіту. 7І побачив це Пінхас, син Елеазара, сина священика Аа-
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рона. І встав він з-посеред громади, і взяв списа в свою руку. 8І ввійшов він за 
Ізраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох – ізраїльтянина 
та ту жінку, – аж через її черево. І була стримана поразка Ізраїлевих синів. 
9І померло в поразці двадцять і чотири тисячі».

«За пропозицією Валаама цар Моава оголосив велике свято на честь 
[мідіянітянських] богів; було прийняте таємне рішення, згідно з яким Валаам 
мав заохотити ізраїльтян до участі у святі. Вони приймали Валаама за Божого 
пророка, а тому йому було неважко досягти своєї мети. Велика кількість євреїв 
пішла разом з ним подивитися на свято. Фактично, вони наважилися ступити 
на заборонену територію – і потрапили у тенета сатани. Зачаровані музикою і 
танцями, а також вродою язичницьких весталок, ізраїльтяни забули про свою 
вірність Єгові. Захоплені загальними веселощами й бенкетом, запаморочені 
вином, вони втратили контроль над собою. Пристрасть повністю опанувала 
ними, і, опоганивши своє сумління похітливістю, вони поступилися умовлянням 
поклонитися ідолам. Ізраїльтяни приносили жертви на язичницьких жертівниках 
та брали участь у найогидніших обрядах». – Патріархи і пророки. – С.454.

б. У міру нашого наближення до Небесного Ханаану, як сатана діє так само, 
аби згубити Божий народ? 1 до коринтян 10:11-13: «11Усе це трапилось 
з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку 
прийшов. 12Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не 
впасти! 13Досягла вас спроба не інша, тільки людська; але вірний Бог, Який 
не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі 
й полегшення дасть, щоб знести могли ви її».

«Сатана чудово знає людське серце, оскільки протягом тисяч років з 
неймовірною енергією вивчає найбільш уразливі місця характеру кожної лю-
дини. В усіх наступних поколіннях йому вдавалося подолати найсильніших 
мужів – князів Ізраїлю – з допомогою тих же спокус, які мали небувалий успіх на 
пеорському Ваалі. В усі віки зустрічаються люди, які розбиваються об скелі поту-
рання чуттєвим насолодам. З наближенням кінця часу, коли Божий народ підійде 
до кордонів Небесного Ханаану, сатана, як і в давнину, подвоїть свої зусилля, 
щоб перешкодити йому увійти в цей чудовий край. Він розставляє тенета перед 
кожною душею. Тому пильнувати повинні не лише неосвічені й прості люди, – він 
готуватиме спокуси й для тих, котрі обіймають найвищі посади, здійснюючи святе 
служіння; якщо б тільки йому вдалося занапастити їхні душі, то вже через них він 
погубить багатьох. Сьогодні він використовує ті ж засоби, що й три тисячі років 
тому. Через світських друзів, зваблення жіночою красою, через пошуки задово-
лень і веселощів, через бенкети або келих вина він спокушує людей порушувати 
сьому заповідь». – Там саме. – С.457, 458.

3. Як сатана може намагатися заманити нас у пастку, подібно 
до того, як це сталося біля пеорського Ваала?
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Середа	 4	травня

4. ПОГАНА ЗВИЧКА
а. Який гріх часто звершувався під час подорожі Ізраїлю і як він карався? 

1 до коринтян 10:10: «Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, – і загину-
ли від погубителя»; Вихід 16:8: «І сказав Мойсей: «Довідаєтесь, як увечорі 
Господь дасть вам м’яса на їжу, а рано хліба на насичення, бо почув Господь 
ремствування ваші, що ви ремствуєте на Нього. А ми що? Не на нас рем-
ствування ваше, а на Господа!»; Числа 14:27, 36: «27Аж доки цій злій громаді 
нарікати на Мене? Нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на Мене, 
Я чув… 36А ті люди, яких Мойсей послав був розвідати той Край, коли верну-
лися, то зробили, що вся громада нарікала на нього, і пустили злу вістку на 
той Край»; Числа 11:1: «І став народ голосно нарікати до Господніх ушей. 
І почув Господь, і запалав Його гнів, – і загорівся між ними Господній огонь, 
та й пожер їх у кінці табору».

«Нарікання й обурення було частим явищем у дорозі від Червоного моря до 
Сінаю, але Бог пробачав їм через їхнє незнання та сліпоту, не карав за гріхи. Все 
ж після того, як Він відкрився ізраїльтянам біля Хориву, вони отримали велике 
світло, ставши свідками величі, могутності та милості Бога, через що їхнє невір’я 
й незадоволення стали ще тяжчим гріхом. Більше того, вони уклали заповіт, 
прийняли Єгову своїм Царем, пообіцявши підкорятися Його владі. Тепер вже 
їхнє нарікання розцінювалося як повстання, яке вимагало негайного і належного 
покарання, щоб таким чином уберегти ізраїльський народ від анархії та загибелі. 
«Загорівся між ними Господній огонь, та й пожер їх у кінці табору» (Числа 11:1). 
Найзапекліші бунтівники загинули від блискавки з хмарного стовпа». – Патріархи 
і пророки. – С.379.

б. Чому більшість ізраїльтян, які вийшли з Єгипту, не змогли увійти до 
Обіцяного краю? Чому Божий народ сьогодні вже так довго мандрує у 
цьому безбожному світі? До євреїв 3:16-19: «16Котрі бо, почувши, розгнівали 
Бога? Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? 17На кого ж Він гнівався був 
сорок років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? 
18Проти кого Він «був присягався, що не ввійдуть вони до Його відпочинку», як 
не проти неслухняних? 19І ми бачимо, що вони не змогли ввійти за невірство»; 
До євреїв 4:1, 2: «1Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до Його 
відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. 2Бо Євангелія була 
звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не 
злучилося з вірою слухачів».

«Впродовж сорока років невір’я, нарікання і опір були тією стіною, яка 
відокремлювала древній Ізраїль від Ханаанської землі. Ті самі гріхи затримують 
вступ сучасного Ізраїлю до Небесного Ханаану. В обох випадках Бог ніяк не по-
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рушував і не порушує Своєї обіцянки. Тільки невір’я, світськість, неосвяченість 
і чвари серед людей, які проголошують себе народом Господа, утримують нас у 
цьому світі гріха і печалі протягом багатьох років». – Євангелизм. – С.696.

в. Що є коренем нарікання? Як ми можемо його усунути? До римлян 11:20: 
«Добре. Вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою; не величайся, 
але бійся».

«Подібно до фіміаму, запашність Євангелії мала розійтися по цілому світі. 
Для тих, хто прийме Христа, ця вістка буде животворною запашністю на життя, 
а для тих, які вперто залишатимуться в невір’ї, – смертоносним запахом на 
смерть». – Дії апостолів. – С.326.

4. Що я маю робити, аби перемогти схильність до нарікання?

Четвер	 5	травня

5. НАРОД-ПЕРЕМОЖЕЦЬ
а. Опишіть ключ до перемоги, незважаючи на проблеми та труднощі, з 

якими ми стикаємось. Об’явлення 12:17: «І змій розлютувався на жінку, і 
пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та 
мають свідоцтво Ісусове»; 1 до коринтян 15:57: «А Богові дяка, що Він 
Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав».

«Євангелія, яка має бути проповідана кожному людові, племені, язику та 
народу, представляє істину ясними і простими словами, показуючи, що послух 
є умовою для отримання вічного життя. Христос зараховує Свою праведність 
тим, котрі згодні, щоб Він видалив їхні гріхи. Ми в боргу у Христа за благодать, 
яка робить нас досконалими в Ньому». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.7. – С.972.

«Незважаючи на вади Божого народу, Христос не відвертається від об’єктів 
Своєї опіки. Він має владу змінити їхній одяг. Він здіймає брудну одежу і зодягає 
Своїх розкаяних віруючих дітей у Свої власні шати праведності. Він записує 
прощення навпроти їхніх імен у Небесних книгах. Він визнає їх Своїм народом 
перед Небесним Всесвітом. Сатану, їхнього супротивника, викрито як обвинува-
ча і неправдомовця. Бог виявить справедливість до Своїх вибраних». – Наочні 
уроки Христа. – С.169, 170.

б. Які основні риси визначають Божий народ? Об’явлення 14:12: «Тут 
терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру!»; 
Об’явлення 15:2: «І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. 
А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймен-
ня, – стояли на морі склянім, та мали гусла Божі».
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«У цій боротьбі все християнство поділиться на дві великі групи: ті, хто до-
тримуються заповідей Божих і віри Ісуса, і ті, хто поклоняються звірині та образу 
його і приймають знамено його. Хоча церква і держава об’єднають свої сили з 
метою змусити всіх, малих і великих, багатих і вбогих, вільних і рабів, прийняти 
знамено звірини, Божий народ не прийме його (див. Об’явлення 13:16)». – Поради 
для Церкви. – С.39, 40.

П’ятниця	 6	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Поясніть одну велику проблему, з якою зіткнулися ізраїльтяни в 
пустелі.

2. Перелічіть деякі види ідолопоклонства, які практикуються 
сьогодні.

3. Як сатана може намагатися заманити нас у пастку, подібно до 
того, як це сталося біля пеорського Ваала?

4. Що я маю робити, аби перемогти схильність до нарікання?
5. Як я можу отримати перемогу в останній боротьбі?
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Урок 7  Субота, 14 травня 2022 року

Вечеря Господня
«Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, – смерть 

Господню звіщаєте, аж доки Він прийде» (1 до коринтян 11:26).
«На першому бенкеті, який Ісус відвідав разом зі Своїми учнями, Він запропо-

нував чашу, яка символізувала Його працю заради їхнього спасіння. На останній 
Вечері Він подав їм чашу знову, встановивши святий обряд, який повинен був 
нагадувати Його смерть – «аж доки Він прийде» (1 до коринтян 11:26)». – Ба-
жання віків. – С.149.

Додаткові матеріали для вивчення:
1 до коринтян 11:17-34;
Бажання віків. – С.652-661.

Неділя	 8	травня

1. ГОСПОДНЯ ВЕЧЕРЯ
а. Чому Христос установив Причастя для нас? Яке має бути наше 

відношення до нього? Від Матвія 26:26-29: «26Як вони ж споживали, Ісус 
узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав Своїм учням, і сказав: «Прийміть, 
споживайте, це – тіло Моє». 27А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм 
і сказав: «Пийте з неї всі, 28бо це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох 
проливається на відпущення гріхів! 29Кажу ж вам, що віднині не питиму Я 
від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в 
Царстві Мого Отця»; 1 до коринтян 11:26: «Бо кожного разу, як будете 
їсти цей хліб та чашу цю пити, – смерть Господню звіщаєте, аж доки Він 
прийде».

«Поділяючи з учнями хліб і вино, Христос урочисто пообіцяв стати їхнім 
Спасителем. Він уклав з ними новий заповіт, згідно з яким усі, хто приймає Його, 
стають Божими дітьми і співспадкоємцями із Христом. Через цей заповіт вони 
одержали всі благословення, котрі Небо могло злити на них у житті земному і май-
бутньому. Новий заповіт затверджений Кров’ю Христа, а тому служіння Причастя 
повинно нагадувати учням Христа про безмежну жертву, яку Він приніс за кожного 
з них особисто як за члена гріховного людства». – Бажання віків. – С.656-659.

«Служіння Вечері Господньої вказує на Другий прихід Христа». – Там 
саме. – С.659.

«Ніхто не повинен відмовлятися від участі у Вечері через те, що на зібранні 
можуть бути недостойні, на його думку, особи. Кожен учень Христа покликаний 
відкрито узяти участь у Господній Вечері і тим самим засвідчити, що приймає 
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Ісуса як особистого Спасителя. Саме під час установленого Ним служіння Хри-
стос зустрічається зі Своїм народом і додає йому сили Своєю присутністю. Хоча 
це служіння можуть іноді здійснювати люди з нечистим серцем і руками, однак 
Христос особисто присутній тут і служить Своїм дітям». – Там саме. – С.656.

1. Яку користь Ісус бажає, щоб я отримав із Причастя?

Понеділок	 9	травня

2. ХРИСТОС – ХЛІБ НЕБЕСНИЙ
а. Як Христос ототожнив Себе з життєдайним запасом хліба? 1 до корин-

тян 11:23-25: «23Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь 
Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, 24подяку віддав, і переломив, і сказав: 
«Прийміть, споживайте, це тіло Моє, що за вас ломається. Це робіть 
на спомин про Мене!» 25Так само і чашу взяв Він по Вечері й сказав: «Ця 
чаша – Новий Заповіт у Моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на 
спомин про Мене!»; Від Івана 6:33-35, 50, 51, 63: «33Бо хліб Божий є Той, Хто 
сходить із неба й дає життя світові». 34А вони відказали до Нього: «Давай, 
Господи, хліба такого нам завжди! 35Ісус же сказав їм: «Я – хліб життя. 
Хто до Мене приходить, – не голодуватиме він, а хто вірує в Мене, – ніколи 
не прагнутиме»… 50То є хліб, Який сходить із неба, – щоб не вмер, хто Його 
споживає. 51Я – хліб живий, що з неба зійшов: коли хто споживатиме хліб 
цей, той повік буде жити. А хліб, що дам Я, то є тіло Моє, яке Я за життя 
світові дам… 63То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх 
Я говорив вам, то дух і життя».

«Їсти Тіло й пити Кров Христа – значить прийняти Його як особистого Спаси-
теля, вірити, що Він прощає наші гріхи і ми стаємо досконалими в Ньому. Спогля-
даючи Його любов, роздумуючи над нею, приймаючи її, ми стаємо спільниками 
Його природи. Чим їжа є для тіла, тим повинен бути Христос для душі. Їжа 
приносить користь лише тоді, коли ми її споживаємо і вона стає часткою нашої 
істоти. Так само й Христос не принесе нам користі, якщо ми не визнаємо Його 
як особистого Спасителя. Теоретичне пізнання не принесе нам жодної користі. 
Ми повинні живитися Ним, приймаючи Його в серце так, щоб Його життя стало 
нашим. Його любов, Його благодать повинні бути засвоєні нами». – Бажання 
віків. – С.389.

«Життя Христа, яке дає життя світові, міститься в Його Слові. Саме словом 
Христос зціляв хвороби, виганяв демонів; Своїм словом Він утихомирював 
стихію, воскрешав мертвих, і люди свідчили, що в Його слові була сила. Він 
говорив Слово Боже так само, як передав його через пророків і вчителів Старо-
го Заповіту. Уся Біблія – це виявлення Христа; і Спаситель бажав зміцнити віру 
Своїх послідовників у Слово. Коли Він більше не буде зримо присутній серед 
них, Слово стане джерелом їхньої сили». – Там саме. – С.390.
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б. Чого ми повинні навчитися з того, як Христос відповів на вимогу сатани 
зловжити Його творчою силою заради егоїстичних цілей? Від Матвія 4:4: 
«А Він відповів і промовив: «Написано: Не хлібом самим буде жити людина, 
але кожним словом, що походить із уст Божих».

«Подібно до того як ми приймаємо їжу, щоб жити, так маємо приймати Слово. 
Не слід приймати його через призму чужого сприйняття. Ми повинні старанно 
досліджувати Біблію, просячи в Бога допомоги Святого Духа, щоб зрозуміти 
Його Слово. Потрібно взяти один вірш і сконцентрувати на ньому всю увагу, 
щоб зрозуміти думку, котру Бог вклав у нього конкретно для нас. Ми повинні 
розмірковувати над нею, поки не пізнаємо, що «каже Господь». – Там саме.

«Як Син Божий жив вірою в Отця, так і ми маємо жити вірою в Христа. Ісус 
такою мірою підкорився Божій волі, що в Його житті був явлений лише Отець. 
Хоч Він і був спокушуваний у всьому, подібно до нас, однак не заплямував Себе 
злом, яке оточувало Його у світі. І ми повинні перемагати так, як перемагав 
Христос». – Там саме. – С.389.

2. Чому Господь називає Себе Хлібом життя?

Вівторок	 10	травня

3. ВИНО
а. Яке вино дав Христос на весіллі в Кані та на Причасті? Ісаї 65:8: «Так 

говорить Господь: Коли в гроні знаходиться сік виноградний, і хтось скаже: 
«Не псуй ти його, бо благословення у ньому», – отак Я зроблю ради рабів 
Своїх, щоб усього не нищити!».

«Вино, яке Ісус створив для весільних гостей, і те, яке Він дав учням як сим-
вол Своєї Крові, було чистим виноградним соком. Саме це мав на увазі пророк 
Ісая, коли говорив про нове вино «в гроні»: «Не псуй ти його, бо благословення 
у ньому» (Ісаї 65:8)». – Бажання віків. – С.149.

«Служіння Вечері Господньої вказує на Другий прихід Христа. Воно завжди 
підтримувало надію в серцях учнів. Щоразу, коли учні Ісуса збиралися, щоб згада-
ти про Його смерть, вони згадували, як Господь, «взявши чашу, і подяку вчинивши, 
Він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров Моя Нового Заповіту, що за 
багатьох проливається на відпущення гріхів! Кажу ж вам, що віднині не питиму 
Я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в 
Царстві мого Отця» (Від Матвія 26:27-29). У своїх скорботах вони втішалися 
надією на повернення Господа. Для них невимовно дорогоцінною була думка: 
«Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, – смерть Господню 
звіщаєте, аж доки Він прийде» (1 до коринтян 11:26)». – Там саме. – С.659.
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б. Яка дорогоцінна обітниця записана в 1 Посланні Івана 1:7? «Коли ж хо-
димо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров 
Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха».

«Воістину дорогоцінною є думка про те, що ми наділені праведністю Христа 
не за якісь наші чесноти, а як вільний дар від Бога. Ворог Бога і людини не бажає, 
щоб ця істина вільно розкривалася перед людьми, бо він знає, що якщо люди 
приймуть її у всій повноті, його влада впаде...

Необхідно заохочувати просту віру, яка приймає Бога відповідно Його Слова. 
Божий народ повинен мати віру, яка ухопиться за Божественну силу; «бо спасені 
ви благодаттю через віру, а це не від вас, то – дар Божий» (До ефесян 2:8). 
Ті, хто увірували в те, що Бог заради Христа пробачив їхні гріхи, не повинні, під-
давшись спокусі, припиняти змагатися добрим подвигом віри. Їхня віра повинна 
міцніти доти, доки їхнє християнське життя, так само як і їхні діла, проголосить: 
«Кров Ісуса Христа... очищує нас від усякого гріха» (1 Івана 1:7)». – Служителі 
Євангелії. – С.161.

3. На чому ми повинні бути зосереджені, коли приймаємо вино 
Причастя?

Середа	 11	травня

4. ГІДНІСТЬ
а. Хто може брати участь у Господній Вечері? 1 до коринтян 11:27, 29: 

«27Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, – буде 
винний супроти тіла та крови Господньої!.. 29Бо хто їсть і п’є негідно, не 
розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п’є!».

Наведіть приклад, коли вона приймалася негідно. Від Івана 13:10, 11, 18: 
«10Ісус каже йому: «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він 
чистий увесь. І ви чисті, – та не всі». 11Бо Він знав Свого зрадника, тому 
то сказав: «Ви чисті не всі»… 18Не про всіх вас кажу. Знаю Я, кого вибрав, 
але щоб збулося Писання: «Хто хліб споживає зо Мною, підняв той на Мене 
п’яту свою!».

«Юда – зрадник, теж був присутнім на святому служінні. Він прийняв від 
Ісуса символи Його ламаного Тіла і пролитої Крові. Він, звичайно, чув слова: «Це 
робіть на спомин про Мене!» (1 до коринтян 11:24). Але, сидячи в присутності 
Агнця Божого, зрадник обдумував свої темні плани, плекаючи зловісні, мстиві 
думки». – Бажання віків. – С.653.
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б. Чому Юда був недостойний у серці брати участь у Вечері, хоч він і був од-
ним із дванадцяти? Яке приготування було призначене для пом’якшення 
його черствого серця? Що потрібно також і нам? Від Івана 13:14, 15: «14А 
коли обмив ноги вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й ви один одному ноги 
вмивати. 15Бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив».

«Юда відчував стримуючу силу цієї любові [Ісуса]. Коли руки Спасителя 
обмили і обтерли рушником його брудні ноги, серце Юди затремтіло і він кілька 
разів поривався визнати свій гріх, але так і не спромігся упокорити себе. Серце 
Юди закам’яніло в нерозкаянні, і на мить відкинуті гріховні спонукання знову 
опанували ним. Тепер Юду навіть ображало те, що Христос обмивав ноги Своїм 
учням. Якщо Христос міг так принизитися, міркував Юда, то Він ніяк не може 
бути Царем Ізраїлю. Усі його надії на почесті в земному царстві були розбиті. 
Юда переконався, що, ідучи за Христом, нічого не здобуде. Вважаючи, що Ісус 
принизив Себе, Юда остаточно утвердився у своєму намірі зректися Його та 
визнав себе обманутим. Юдою оволодів демон, і він вирішив довести до кінця 
задумане – зрадити свого Господа». – Там саме. – С.645.

«[Христос] обмив ноги Юді, однак серце учня не покорилося Йому. Воно 
залишилося занечищеним». – Там саме. – С.649.

«Людина має схильність підноситися над своїм братом, працювати лише 
для себе і в усьому шукати першості. У більшості випадків це породжує в ній злі 
підозри і гіркоту. Обряд, який передує Господній Вечері, має на меті усунути ці 
непорозуміння, звільнити людину від егоїзму і самозвеличення. Це приведе її 
до впокорення серця і зробить здатною служити ближнім». – Там саме. – С.650.

4. Чому ми повинні бути гідними прийти до Господнього столу?

Четвер	 12	травня

5. САМОАНАЛІЗ
а. Що потрібно звершувати перед служінням? 1 до коринтян 11:28: «Нехай 

же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай п’є».

«Святий Небесний Сторож присутній на такому служінні [обмивання ніг], аби 
спонукати кожного до дослідження серця, переконати в гріхах і дати блаженне 
запевнення в їх прощенні. Христос присутній там у повноті Своєї благодаті, щоб 
змінити егоїстичну спрямованість думок. Святий Дух оживляє почуття тих, хто 
наслідує приклад Господа. Коли ми згадуємо про приниження Спасителя заради 
нас, то наші думки, ланка за ланкою, пов’язуються в один ланцюг спогадів про 
велику Божу доброту, а також прихильність і ніжність наших земних друзів. Ми 
почнемо пригадувати забуті нами благословення й милості, якими зловживали, 
доброту, на яку не звертали уваги. Ми побачимо, що гіркий корінь витіснив з на-
шого серця дорогоцінний паросток любові. Пригадуються вади нашого характеру, 
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занедбання обов’язків, невдячність до Бога і холодність до братів. Ми побачимо 
гріх у такому світлі, в якому його бачить Бог. Наші думки перестануть бути думками 
самовдоволення, але самоосуду й покори. Ми відчуватимемо бажання знищити 
будь-яку перешкоду, яка викликала відчуження між братами. Ми залишимо злі 
думки і слова». – Бажання віків. – С.650, 651.

б. Як ми можемо стати гідними брати участь у Господній Вечері?
 Приповісті 28:13: «Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто 

признається та кидає їх, той буде помилуваний»; 1 Івана 1:8, 9: «8Коли ж 
кажемо, що не маєм гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди! 9Коли 
ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, 
та очистити нас від неправди всілякої».

«Гріхи будуть визнані й прощені. Упокорювальна благодать Христа наповнить 
душу, а Його любов об’єднає серця братів у благословенній гармонії». – Там 
саме. – С.651.

«Ви, що відчуваєте себе найбільш негідними, не бійтеся доручити вашу 
справу Богові. Віддаючи Себе у Христі за гріх світу, Він узяв на Себе справу 
кожної душі». – Наочні уроки Христа. – С.174.

П’ятниця	 13	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яку користь Ісус бажає, щоб я отримав із Причастя?
2. Чому Господь називає Себе Хлібом життя?
3. На чому ми повинні бути зосереджені, коли приймаємо вино При-

частя?
4. Чому ми повинні бути гідними прийти до Господнього столу?
5. Як я можу краще підготуватися до наступного служіння Вечері?
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Урок 8  Субота, 21 травня 2022 року

Духовні дари
«А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви» 

               (1 до коринтян 12:1).
«Досконалість Церкви досягається не тоді, коли кожен член стане схожим на 

іншого. Бог закликає кожного зайняти належне йому місце, стояти там, де йому 
призначено, щоб виконати доручену йому роботу відповідно до наданих йому 
здібностей». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1090.

Додаткові матеріали для вивчення:
Віра, якою я живу. – С.292.

Неділя	 15	травня

1. БОЖЕСТВЕННЕ ДЖЕРЕЛО ДАРІВ
а. Як апостол пов’язує Святий Дух з духовними дарами? 1 до коринтян 

12:4-9: «4Є різниця між дарами милости, Дух же той Самий. 5Є й різниця 
між служіннями, та Господь той же Самий. 6Є різниця й між діями, але Бог 
той же Самий, що в усіх робить усе. 7І кожному дається виявлення Духа на 
користь. 8Одному бо Духом дається слово мудрости, а другому слово знання 
тим же Духом, 9а іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення 
тим же Духом».

«Бог і тепер наділяє людей силою згори, як Він робив це для тих, хто у 
день П’ятидесятниці чув слово спасіння. У цей час Його Дух і Його благодать 
запропоновані всім, хто потребує їх і бажає повірити Богові на слово». – Віра, 
якою я живу. – С.292.

б. Які основні цілі дарів у Божій Церкві? 1 до коринтян 12:3, 7: «3Тому то 
кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже: «Нехай анате-
ма буде на Ісуса», і не може сказати ніхто: «Ісус – то Господь», як тільки 
Духом Святим... 7І кожному дається виявлення Духа на користь»; До ефесян 
4:11-13: «11І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, 
а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, 12щоб приготувати 
святих на діло служби для збудування тіла Христового, 13аж поки ми всі не 
досягнемо з’єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа досконалого, у міру 
зросту Христової повноти».

«Павло говорить про те, що дари і одкровення Духа були призначені Церкві... 
«аж поки ми всі не досягнемо з’єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа до-
сконалого, у міру зросту Христової повноти» (До ефесян 4:13)». – Там саме.
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«Однак дари Духа обіцяні кожному віруючому у відповідності до його потреб 
у праці для Господа. Сьогодні, як і за днів апостолів, ця обітниця залишається в 
силі». – Бажання віків. – С.823.

1. Як я можу отримати користь з Божої обітниці стосовно Святого 
Духа?

Понеділок	 16	травня

2. СЛОВО МУДРОСТІ
а. Як ми можемо отримати дари Святого Духа? Від Луки 11:13: «Отож, 

коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, – скільки ж 
більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в 
Нього?»; Дії 5:32: «А тих справ Йому свідками ми й Святий Дух, що Його 
Бог дав тим, хто слухняний Йому».

«Перебуваючи в союзі з Христом, прийнявши дари Духа, навіть найбідніший 
і неосвічений з Його послідовників володітиме силою, яка промовляє до серця. 
Бог робить таких людей провідниками найсильнішого впливу у Всесвіті». – Віра, 
якою я живу. – С.292.

б. Що таке істинна мудрість згідно з Божим Словом? 1 до коринтян 1:30: 
«А з Нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, – праведністю 
ж, і освяченням, і відкупленням».

«Тут найдопитливіші можуть безпечно навчатися в школі Христа того, що 
послужить для їхнього нинішнього і вічного блага. Стривожені та невдоволені 
знайдуть тут спокій. Якщо їхні думки і почуття будуть зосереджені на Христі, вони 
отримають істинну мудрість, яка для них буде дорожчою, аніж найбагатші земні 
скарби». – Звернення до матерів. – С.32.

в. Що є життєво важливим знанням для нашого спасіння і де ми можемо 
його отримати? Від Івана 17:3: «Життя ж вічне – це те, щоб пізнали Тебе, 
єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його»; Приповісті 
2:3-5: «3Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм 
голосом, 4якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукува-
ти, як тих схованих скарбів, – 5тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш 
ти Богопізнання».

«Практичне знання Бога й посланого Ним Ісуса Христа перетворює людину 
за Божою подобою. Це дає людині самовладання; вона здатна підпорядковува-
ти кожне спонукання і кожну пристрасть нижчої природи контролю вищих сил 
розуму. Це робить людину дитям Божим, спадкоємцем Неба. Це приводить її до 
спілкування з розумом Предвічного і відкриває їй багаті скарби Всесвіту.
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Ось таким є знання, що здобувається за допомогою дослідження Слова 
Божого. І цей скарб може знайти кожна душа, котра заради нього віддасть 
усе». – Наочні уроки Христа. – С.114.

«[Від Івана 17:3 цитується]. Ці слова багато значать. Тільки пізнавши Христа, 
ми можемо пізнати Бога. Посланий Богом закликає всіх дослухатися до цих слів. 
Це Божі слова і всі повинні прислухатися до них, тому що за ними вони будуть 
судимі. Знати Христа для спасіння – означає оживлятися духовним знанням, 
виконувати Його слова. Без цього все інше нічого не варте». // Ознаки часу, 27 
січня 1898 року.

2. Де я можу знайти більше мудрості від Бога?

Вівторок	 17	травня

3. ДАР ВІРИ
а. Що таке віра і як ми можемо її мати? До євреїв 11:1: «А віра – то підстава 

сподіваного, доказ небаченого»; До ефесян 2:8: «Бо спасені ви благодаттю 
через віру, а це не від вас, то – дар Божий»; До римлян 10:17: «Тож віра від 
слухання, а слухання через Слово Христове».

«Віра у Христа як Викупителя світу спонукує до вдячності за просвічений 
розум, керований серцем, що може розпізнати й високо оцінити Небесний скарб. 
Ця віра нерозривно пов’язана з покаянням й перетворенням характеру. Мати 
віру – означає знайти і прийняти євангельський скарб з усіма обов’язками, які 
він накладає». – Наочні уроки Христа. – С.112.

«Праведність – це праведні справи, і саме за ними всі будуть судимі. Наш 
характер виявляється у тому, що ми робимо. Наші вчинки показують чи щирою 
є наша віра.

Недостатньо вірити, що Ісус не був самозванцем і що біблійна релігія не є 
майстерно побудованим міфом. Ми можемо вірити, що Ім’я Ісуса є єдиним Ім’ям 
під небесами, яким людина може бути спасенна, але так і не визнати Його своїм 
особистим Спасителем. Недостатньо вірити у теорію істини. Недостатньо визнати 
віру в Христа і бути записаними у церковній книзі. [1 Івана 3:24; 2:3 цитується]. 
Таким є справжній доказ навернення людини. Яким би не було наше сповідання, 
воно нічого не варте, якщо Христос не виявиться у ділах праведності». – Там 
саме. – С.312, 313.

б. У чому різниця між істинною вірою та самовпевненістю? До галатів 5:6 
(остання частина): «…але віра, що чинна любов’ю».

«Справжня віра запитує Господа: «Що накажеш мені робити?», і коли Учитель 
покаже дорогу, віра готова виконувати Його волю, незважаючи на труднощі чи 
жертви». – Поради для батьків, вчителів та студентів. – С.183.
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«Самовпевненість – це сатанинська підробка віри. Віра претендує на Божі 
обітниці й приносить плід послуху. Самовпевненість також претендує на обітниці, 
однак використовує їх так, як це робив сатана, – для виправдання беззаконня. 
Віра допомогла б нашим прабатькам довіритися любові Божій і коритися Його 
заповідям. Однак самовпевненість штовхнула їх на порушення Божого Закону, 
водночас запевняючи, що Його велика любов врятує їх від наслідків гріха. То не 
є віра, якщо вона претендує на доброзичливість Небес і в той же час не виконує 
умов, за яких милість може бути дана». – Бажання віків. – С.126.

3. Як ворог душ може намагатися спіймати мене у пастку 
самовпевненості?

Середа	 18	травня

4. ДАР ЗЦІЛЕННЯ
а. Чим займався Ісус під час Своєї земної місії? Від Матвія 4:23: «І ходив 

Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію Царства 
проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку неміч між людьми».

Якою була роль зцілення у Його служінні? Від Матвія 4:24: «А чутка про 
Нього пішла по всій Сирії. І водили до Нього недужих усіх, хто терпів на різні 
хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, – і Він їх уздоровляв».

«Під час Свого служіння Ісус більше часу присвячував зціленню хворих, 
аніж проповідуванню. Його чудеса підтверджували правдивість Його слів, що Він 
прийшов не погубити, а спасти. Куди б Він не йшов, вістка про Його милосердя 
випереджала Його. Де б Він не проходив, люди, що пізнали Його співчуття, ті-
шилися здоров’ям, випробовуючи заново отримані сили. Навколо них збиралися 
натовпи, аби почути з їхніх вуст про діла, котрі вчинив Господь. Для багатьох Його 
голос був першим будь-коли почутим звуком, Його Ім’я було першим будь-коли 
вимовленим словом, Його обличчя – першим, що вони будь-коли бачили. Як 
же їм не любити Ісуса і не віддавати Йому хвалу? Проходячи через селища й 
міста, Він був подібний до живого струмка, що ніс життя і радість». – Служіння 
зцілення. – С.19, 20.

б. Яка робота є частиною євангельського доручення Христа?                                                         
Від Марка 16:17, 18: «17А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки 
такі: у Ім’я Моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, 
18братимуть змій; а коли смертодійне що вип’ють, – не буде їм шкодити; 
кластимуть руки на хворих, – і добре їм буде!».

«Христові методи зцілення містять у собі повчання для Його учнів. В одному 
випадку Він намастив очі сліпому чоловікові грязивом і сказав: «Піди, умийся в 
ставку Сілоам... пішов той і вмився – і вернувся видющим» (Від Івана 9:7). Зці-
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лення здійснюється лише силою Великого Цілителя, але Христос використовує 
і найпростіші природні засоби. Він не заохочував до вживання медикаментозних 
засобів лікування, а рекомендував природні ліки.

Багатьом страждальцям, котрі отримували зцілення, Христос говорив: «Не 
гріши ж уже більше, щоб не сталось тобі чого гіршого!» (Від Івана 5:14). Отже, 
Він навчав, що хвороба є наслідком порушення Божих законів, як природних, так 
і духовних. У нашому світі не було б так багато нещастя, якби люди жили згідно 
з планами Творця…

Христос дав ізраїльтянам ясні вказівки щодо правильного способу життя, 
а тоді запевнив: «Господь відхилить від тебе всяку хворобу» (Повторення 
Закону 7:15). Коли ізраїльтяни дотримувалися Божих умов, то бачили, як викону-
валася Божа обітниця, «серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся» (Псалом 
105:37)». – Бажання віків. – С.824.

4. Якими способами я можу досягти більшого розвитку, 
щоб краще допомагати іншим людям з їхнім здоров’ям?

Четвер	 19	травня

5. ДАР ПРОРОЦТВА
а. Яке положення займає дар пророцтва серед інших дарів?    

1 до коринтян 12:28: «А інших поставив Бог у Церкві поперше – апостолами, 
подруге – пророками, потретє – учителями, потім дав сили, також дари 
вздоровлення, допомоги, управління, різні мови»; Амоса 3:7: «Бо не чинить 
нічого Господь Бог, не виявивши таємниці Своєї Своїм рабам пророкам».

«Від початку Божа Церква мала дар пророцтва у своєму середовищі як живий 
голос для поради, застереження та настанови. Тепер ми підходимо до останніх 
днів роботи Трьохангельської звістки, коли сатана діятиме зі зростаючою силою, 
тому що він знає, що час короткий. Водночас разом зі злиттям Святого Духа і 
за допомогою Його дарів виявиться різноманіття служінь. Це буде час Пізнього 
дощу». – Рукописи. – Т.9. – С.278.

б. Наскільки важливим є дар пророцтва для Церкви сьогодні?   
2 Хронік 20:20: «І повставали вони рано вранці, і вийшли до пустині Те-
коя. А як вони виходили, став Йосафат та й сказав: «Послухайте мене, 
Юда та мешканці Єрусалиму! Віруйте в Господа, вашого Бога, і будете 
запевнені, – вірте пророкам Його, і пощаститься вам!».

«На нас чекають небезпечні часи. Ті, хто має пізнання істини, повинні про-
кинутися і підкорити свій дух, душу і тіло Божій дисципліні. Ворог наступає нам 
на п’яти. Нам потрібно невпинно пильнувати і бути напоготові, остерігаючись 
його. Ми зобов’язані вдягнутися у повну Божу зброю і дотримуватися вказівок, 
які дані через Духа пророцтва. Ми повинні любити істину для нашого часу і 
коритися їй. Це вбереже нас від прийняття усіляких оман. Бог говорить до нас 
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через Своє Слово, через свідоцтва для Церкви і через книги, які допомагають 
нам усвідомити наш теперішній обов’язок і те положення, яке тепер нам слід 
займати. Потрібно прислухатися до всіх застережень, які були дані, заповідь 
на заповідь, правило на правило. Якщо ми відкидаємо їх, то яке виправдання 
можемо запропонувати?». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.298.

П’ятниця	 20	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як я можу отримати користь з Божої обітниці стосовно Святого 
Духа?

2. Де я можу знайти більше мудрості від Бога?
3. Як ворог душ може намагатися спіймати мене у пастку 

самовпевненості?
4. Якими способами я можу досягти більшого розвитку, щоб краще 

допомагати іншим людям з їхнім здоров’ям?
5. Як я можу краще оцінити дар пророцтва, який даний Божому 

народові?
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Урок 9  Субота, 28 травня 2022 року

«Путь іще кращу»
«Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо 

хто іншого любить, той виконав Закона… Любов не чинить зла ближньому, 
тож любов – виконання Закону» (До римлян 13:8, 10).

«Якими б високими ділами не супроводжувалося визнання релігії, якщо серце 
людини не наповнене любов’ю до Бога та ближнього, вона не є справжнім учнем 
Христа». – Дії апостолів. – С.318.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.318, 319.

Неділя	 22	травня

1. НАЙБІЛЬША ЗАПОВІДЬ
а. Яке запитання поставив законник Христу і чому? Від Матвія 22:36: 

«Учителю, котра заповідь найбільша в Законі?».

«Фарисеї підносили перші чотири заповіді, які вказували на ставлення 
людини до Творця. Вони вважали ці заповіді важливішими за інші шість, які 
визначають обов’язки людини перед ближніми. Через це їм бракувало практич-
ного благочестя. Ісус указав людям на їхню найбільшу потребу та підкреслив 
необхідність добрих учинків, заявляючи, що дерево пізнають по плодах. За це 
Його звинуватили в тому, нібито Він підніс шість останніх заповідей над першими 
чотирма». – Бажання віків. – С.606, 607.

б. Як Христос підсумував принципи Закону? Від Матвія 22:37-40: «37Він же 
промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією своєю думкою». 38Це найбільша й найперша заповідь. 39А друга 
однакова з нею: «Люби свого ближнього, як самого себе». 40На двох оцих 
заповідях увесь Закон і Пророки стоять».

«Перші чотири із Десятьох Заповідей підсумовані однією великою заповіддю: 
«Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю 
думкою». Наступні шість охоплені другою: «Люби свого ближнього, як самого 
себе». Ці дві заповіді є втіленням принципу любові. Неможливо дотримуватися 
першої, порушуючи другу, і навпаки, неможливо виконувати другу і нехтувати 
першою. Коли Бог справді займає належне місце в нашому серці, тоді відповідне 
місце буде надане і нашому ближньому. Ми будемо любити його, як самого себе, 
лише тоді, коли понад усе любимо Бога». – Там саме. – С.607.

1. Чого нас навчає друга кам’яна таблиця Десяти Заповідей?
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Понеділок	 23	травня

2. ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП ЗАКОНУ
а. Як Павло пояснює, яким чином ми виконуємо Закон?
 До римлян 13:8-10: «8Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити 

один одного. Бо хто іншого любить, той виконав Закона. 9Бо заповіді: «Не 
чини перелюбу», «Не вбивай», «Не кради», «Не свідкуй неправдиво», «Не по-
жадай» й які інші, вони містяться всі в цьому слові: «Люби свого ближнього, 
як самого себе!» 10Любов не чинить зла ближньому, тож любов – виконання 
Закону».

«Праведність означає «святість, богоподібність», а «Бог є любов» (1 Івана 
4:16). Це узгоджується і з тим, що говориться про Закон Божий: «Бо всі Твої за-
повіді – справедливість» (Псалом 119:172), і «любов – виконання Закону» (До 
римлян 13:10). Праведність – це любов, а любов – це світло й життя Господнє. 
Праведність Божа втілена у Христі, і, приймаючи Його, ми отримуємо цю пра-
ведність». – Блаженства, промовлені на горі. – С.18.

б. Яким чином ми можемо мати справжню любов? 1 Івана 4:19: «Ми любимо 
Його, бо Він перше нас полюбив».

«Хто ніколи не відчував ніжної, чарівної любові Христа, той не зможе приве-
сти інших до Джерела життя. Така любов у серці – це дійова сила, що спонукує 
людей виявляти Христа в розмові, в ніжному, співчутливому дусі, ушляхетненні 
життя тих, з ким вони спілкуються. Щоб мати успіх у служінні, християни повинні 
знати Христа, а для цього необхідно пізнати Його любов. Їхню придатність до 
служіння Небо визначає їхньою здатністю любити і працювати так, як любив і 
працював Христос». – Дії апостолів. – С.550, 551.

в. Яка Божественна обітниця дана у новому заповіті? До євреїв 8:10-12: 
«10Оце Заповіт, що його Я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить 
Господь: Покладу Я Закони Свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і 
буду їм Богом, вони ж будуть народом Моїм! 11І кожен не буде навчати 
свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи: «Пізнай Господа»! Усі 
бо вони будуть знати Мене від малого та аж до великого з них! 12Буду бо Я 
милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю Я більш!».

Коли Закон Божий записується у нашому серці? До римлян 5:1, 5: «1Отож, 
виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Хри-
ста... 5А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим 
Духом, даним нам». П
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«Прийнявши Христа, людина отримує особливу цінність. Жертва Христа 
несе життя і світло всім, хто приймає Його як свого особистого Спасителя. Божа 
любов через Ісуса Христа зливається в серце кожного члена Його тіла, несучи з 
собою життєдайну силу Закону Бога Отця. Таким чином Бог може перебувати з 
людиною, а людина – з Богом». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.299, 300.

«У новому та кращому заповіті Христос виконав Закон для порушників Закону, 
якщо вони приймають Його вірою як особистого Спасителя…

Милість і прощення – це нагорода для всіх, хто приходить до Христа, довіряю-
чись Його заслугам у видаленні їхнього гріха. У кращому заповіті ми очищаємось 
від гріха Кров’ю Христа». – Щоб мені пізнати Його. – С.299.

2. Чому я можу радіти Добрій вістці нового заповіту?

Вівторок	 24	травня

3. НЕВІД’ЄМНА ВЛАСТИВІСТЬ ЛЮБОВІ
а. Як Павло пояснює величезне значення Божественної любові в нашому 

серці? 1 до коринтян 13:1-3: «1Коли я говорю мовами людськими й анголь-
ськими, та любови не маю, – то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! 
2І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю 
всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, – то я ніщо! 
3І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та 
любови не маю, – то пожитку не матиму жадного!».

«Якими б високими ділами не супроводжувалося визнання релігії, якщо серце 
людини не наповнене любов’ю до Бога та ближнього, вона не є справжнім учнем 
Христа. Якщо навіть вона володіє великою вірою і силою звершувати чудеса, 
без любові її віра не має жодної вартості. Вона може бути вельми щедрою, 
може роздати все своє майно бідним, але якщо при цьому керується не почут-
тям справжньої любові, а якимось іншим мотивом, то не здобуде прихильності 
Бога. У своєму запалі людина може навіть прийняти мученицьку смерть, але 
якщо вона не спонукувана любов’ю, Бог вважатиме її обманутим фанатиком або 
марнославним лицеміром». – Дії апостолів. – С.318, 319.

б. Які характеристики любові представляє Павло?
 1 до коринтян 13:4-7: «4Любов довготерпить, любов милосердствує, не за-

здрить, любов не величається, не надимається, 5не поводиться нечемно, не 
шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, 6не радіє з неправди, 
але тішиться правдою, 7усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе 
терпить!».

«Найбільш чиста радість є плодом найглибшої покори. Найсильніші, на-
йшляхетніші характери формуються на основі терпіння, любові та покірності 
Божій волі…
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Христоподібна любов витлумачує у найпривабливішому світлі мотиви й учин-
ки інших. Вона не виставляє без необхідності їхні помилки, не слухає несхвальних 
відгуків, а прагне нагадувати про добрі якості інших людей.

Любов «не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить 
у все, сподівається всього, усе терпить!» Така «любов не перестає!» Вона 
не може втратити свою вартість, бо це риса Небесного походження. Її власник 
пронесе її як дорогоцінний скарб ворітьми Божого міста». – Там саме. – С.319.

в. Наскільки ефективною і довговічною є Божественна любов? 1 до корин-
тян 13:8: «Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, – та припи-
няться, хоч мови існують, – замовкнуть, хоч існує знання, – та скасується».

«Любити Бога понад усе і безкорисливо любити одне одного – це найкращий 
дар, який може послати Небесний Отець. Така любов – не миттєвий порив, а 
Божественний принцип, постійно діюча сила. Вона не може зародитися в неос-
вяченому серці, але живе тільки там, де царює Ісус». – Там саме. – С.551.

3. Якими характеристиками любові мені необхідно 
наповнитися більше?

Середа	 25	травня

4. ВАЖЛИВА УМОВА ДЛЯ СЛУЖІННЯ
а. З яким запитанням звернувся Христос до Петра, перш ніж відновити 

його у служінні? Від Івана 21:15-17: «15Як вони вже поснідали, то Ісус 
промовляє до Симона Петра: «Симоне, сину Йонин, – чи ти любиш мене 
більше цих?» Той каже Йому: «Так, Господи, – відаєш Ти, що кохаю Тебе!» 
Промовляє йому: «Паси ягнята Мої!» 16І говорить йому Він удруге: «Симоне, 
сину Йонин, – чи ти любиш Мене?» Той каже Йому: «Так, Господи, – відаєш 
Ти, що кохаю Тебе!» Промовляє йому: «Паси вівці Мої!» 17Утретє Він каже 
йому: «Симоне, сину Йонин, – чи кохаєш Мене?» Засмутився Петро, що 
спитав його втретє: «Чи кохаєш Мене?» І він каже Йому: «Ти все відаєш, 
Господи, – відаєш Ти, що кохаю Тебе!» Промовляє до нього Ісус: «Паси вівці 
Мої!».

«Христос назвав Петрові тільки одну умову покликання на служіння: «Чи ти 
любиш Мене?» Це суттєво необхідна риса. Хоча Петро міг володіти всіма іншими 
якостями, без Христової любові він не міг стати вірним пастирем Божої отари. 
Знання, доброта, красномовність, запал – усе це важливе для успішної роботи, 
але без Христової любові в серці праця християнського служителя зазнає невдачі.

Любов Христова – це не поривчасте почуття, а живий принцип, який має 
постійно перебувати в серці. Якщо характер і поведінка пастиря узгоджуються 
з істиною, котру він відстоює, Господь скріпить його працю печаткою Свого 
схвалення. Пастир і отара стануть одним цілим, їх об’єднуватиме спільна надія 
у Христі». – Дії апостолів. – С.515, 516.
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б. Чому Христос тричі повторив Петру одне й те саме запитання?  
 Від Івана 13:36-38: «36А Симон Петро Йому каже: «Куди, Господи, ідеш 
Ти?» Ісус відповів: «Куди Я йду, туди ти тепер іти за Мною не можеш, але 
потім ти підеш за Мною». 37Говорить до Нього Петро: «Чому, Господи, іти 
за Тобою тепер я не можу? За Тебе я душу свою покладу!» 38Ісус відповідає: 
За Мене покладеш ти душу свою? Поправді, поправді кажу Я тобі: Півень 
не заспіває, як ти тричі зречешся Мене...»; Від Івана 18:17, 25-27: «17І 
питає Петра воротарка служниця: «Ти хіба не з учнів Цього Чоловіка?» 
Той відказує: «Ні!»... 25А Симон Петро стояв, гріючись. І сказали до нього: 
«Чи й ти не з учнів Його?» Він відрікся й сказав: «Ні!» 26Говорить один із 
рабів первосвященика, родич тому, що йому Петро вухо відтяв: «Чи тебе 
я не бачив у саду з Ним?» 27І знову відрікся Петро, – і заспівав півень хвилі 
тієї...».

«Тричі Петро привселюдно зрікся свого Господа, і тричі Ісус, випробовуючи 
його, жадав від нього запевнення в його любові й вірності. Запитання, з яким 
Господь звертався до Петра, як гостра стріла, пронизувало його зболіле серце. 
Перед апостолами Ісус відкрив усю глибину розкаяння Петра і показав, яким 
смиренним став цей, колись самовпевнений учень.

За своєю природою Петро був запальним і гарячим. Сатана скористався цими 
рисами, аби перемогти його. Незадовго до падіння Петра Ісус сказав йому: «Са-
тана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб 
не зменшилась віра твоя; ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою!» 
(Від Луки 22:31, 32). І ось цей час настав. Перетворення, якого зазнав Петро, 
було очевидним. Короткі випробувальні запитання Господа вже не викликали 
в нього зухвалої і самовпевненої відповіді. Завдяки покорі й розкаянню тепер 
Петро більш, ніж будь-коли раніше, був готовий стати пастирем Божої отари...

До свого падіння Петро завжди висловлювався необдумано, під впливом 
миттєвого пориву. Він завжди був готовий виправляти інших; висловлював свою 
думку, не розібравшись ані в собі, ані в тому, що слід говорити. Проте після свого 
навернення Петро став зовсім іншим. Він був ревним, як і раніше, але тепер на 
його слова і вчинки впливала благодать Христа». – Бажання віків. – С.812.

4. Яку важливу рису у своєму служінні мав мати Петро 
за бажанням Ісуса?

Четвер	 26	травня

5. НОВА ЗАПОВІДЬ
а. Хоча безкорислива любов вічна як Бог, чому вона була названа «новою»? 

Від Івана 13:34: «Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас 
полюбив, так любіть один одного й ви!».
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«На цій останній зустрічі з учнями Ісус висловив Своє заповітне бажання: 
щоб вони любили один одного так, як Він полюбив їх. Він часто говорив їм про 
це… Ця заповідь була для учнів новою, оскільки вони не любили один одного 
так, як любив їх Христос. Він розумів, що їхні думки та спонукання мають від-
новитися. Вони повинні жити за новими принципами і через життя та смерть 
Христа отримати нове розуміння любові. Заповідь «любіть один одного» набула 
нового значення у світлі Його самопожертви. Уся праця благодаті – це постійне 
служіння, яке здійснюється з любов’ю і самовідданістю. Коли Христос жив на 
землі, від Нього виходили могутні потоки Божої любові. Сповнені Його Духом 
християни любитимуть так, як любив Він. Те, що надихало Христа, надихатиме 
і їх у взаємовідносинах один з одним». – Бажання віків. – С.677, 678.

б. Яким буде результат прояву цієї любові в Церкві? Від Матвія 24:14: 
«І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво 
народам усім. І тоді прийде кінець!».

«Христос дав Церкві священне доручення. Кожний її член має бути каналом, 
через який Бог може передавати світові скарби Своєї благодаті, незбагненні 
Христові багатства. Спаситель нічого так не бажає, як помічників, котрі явили б 
світові Його Дух і Його характер. Світ нічого так не потребує, як любові Спасите-
ля, відкритої в людях. Усе Небо чекає на чоловіків і жінок, через яких Бог може 
виявити силу християнства». – Дії апостолів. – С.600.

П’ятниця	 27	травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чого нас навчає друга кам’яна таблиця Десяти Заповідей?
2. Чому я можу радіти Добрій вістці нового заповіту?
3. Якими характеристиками любові мені необхідно наповнитися 

більше?
4. Яку важливу рису у своєму служінні мав мати Петро за бажанням 

Ісуса?
5. Що відбудеться зі мною, коли я буду сповнений Духом Христа?
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Субота, 4 червня 2022 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
МІСІОНЕРСЬКОЇ ШКОЛИ В РУАНДІ

Робота Реформаційного Руху Церкви 
АСД досягла Руанди в 2003 році за допомо-
гою соціальних медіа засобів, невдовзі після 
жахливих убивств геноциду 1994 року, який 
став причиною смерті понад мільйон людей 
лише за 90 днів. Завдяки Божій милості та 
старанній праці брати та сестри в Руанді 
просуваються вперед.

З Божою допомогою місіонери з Руанди понесли звістку до навколишніх 
країн: Бурунді, ДР Конго, Північне Ківу, Південне Ківу та Уганду. Завдяки тому, 
що приблизно 30 мільйонів людей, які живуть в цих країнах, спілкуються 
однією мовою кіняруанда, це полегшило роботу наших братів у поширенні 
істини, досягнувши 3000 душ.

З-поміж наших членів лише 10% можуть розмовляти іноземними мовами, 
а Ісус, наш Спаситель, дав веління нести істину для всіх націй нашої планети. 
Іван Богослов описує: «І побачив я іншого Ангола, що летів серед неба, і 
мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і 
племені, і язику, і народові» (Об’явлення 14:6).

Саме тому Унією Руанди було вирішено побудувати місіонерську шко-
лу, щоб допомогти цим країнам у навчанні молоді, аби здобути не лише 
духовну освіту, але також допомогти з вивченням англійської мови, навчити 
досліджувати книги Духа Пророцтва та розвивати їхні здібності у місіонерській 
роботі. Щодня у Центральній Африці навертаються душі до Спасителя. Роз-
виток місіонерської роботи призвів до зростання потреби в кваліфікованих 
працівниках для виконання доручення, яке було дане Спасителем. «Маючи 
таку добре навчену армію працівників, як наша молодь, можна уявити, як 
швидко звістка про розіп’ятого, воскреслого і прийдешнього Спасителя може 
бути донесена всьому світові!». – Виховання. – С.271.

Дорогі брати та сестри, ми звертаємося до вас за фінансовою підтримкою 
цього проєкту, щоб можна було виконати місію, яку дав Христос, Котрий помер 
за нас. Наш світ змінюється кожен день, і враховуючи всі кліматичні ката-
строфи та війни повсюди, ми не знаємо, як довго у нас ще буде можливість 
працювати. Люди вмирають щодня, і Бог запитає кожного з нас про те, що 
ми зробили для спасіння душ і кожен з нас повинен буде дати звіт.

Тому ми просимо кожного особисто, будь ласка, пам’ятайте про наш 
проєкт місіонерської школи в центральноафриканських країнах. Дякуємо вам!

Ваші брати з Унійної Місії Руанди
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Урок 10  Субота, 4 червня 2022 року

Євангелія та воскресіння
«Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку при-

йняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам’ятаєте, яким словом 
я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп»   
          (1 до коринтян 15:1, 2).

«Висячи на хресті, Христос був Євангелією. І тепер ми маємо вістку: «Оце 
Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере!» (Від Івана 1:29). Невже тепер віруючі 
люди не зосередять свій погляд на розп’ятому і воскреслому Спасителі, в Котрому 
зосереджені їхні надії відносно вічного життя? Це наша звістка, наш аргумент, 
наше вчення, наше застереження для нерозкаяних, наше підбадьорення для 
засмучених і надія для кожного віруючого». – Рукописи. – Т.21. – С.37.

Додаткові матеріали для вивчення:
Поради для батьків, вчителів та студентів. – С.22-24.

Неділя	 29	травня

1. ВТІЛЕННЯ
а. Як ангели сповістили звістку про народження Христа? Що Бог звелів 

їм? Від Луки 2:10, 11: «10Та Ангол промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось 
благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. 11Бо сьогодні в 
Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь»; До 
євреїв 1:6-8: «6І коли знов Він уводить на світ Перворідного, то говорить: 
«І нехай Йому вклоняться всі Анголи Божі». 7А про Анголів Він говорить: 
«Ти чиниш духів Анголами Своїми, а палючий огонь – Своїми слугами». 8А 
про Сина: «Престол Твій, о Боже, навік віку; берло Твого царювання – берло 
праведности».

«Від почутих слів в уяві пастухів постали картини слави. Визволитель Ізраїлю 
прийшов! Вважалося, що Його Прихід – це влада, звеличення нації, торжество. 
Однак ангел мав приготувати їх до того, щоб вони визнали свого Месію в бідності 
й приниженні». – Бажання віків. – С.47.

б. Як було представлене у пророцтві народження Христа? Ісаї 7:14: «Тому 
Господь Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і 
назвеш ім’я Йому: Еммануїл»; Від Матвія 1:22, 23: «22А все оце сталось, щоб 
збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: 23«Ось діва в утробі 
зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення Еммануїл», що в перекладі 
є: З нами Бог».
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«[Ісус Христос] для того й прийшов у наш світ, щоб відкрити славу [Отця]. 
Він прийшов на цю землю, повиту темрявою гріха, аби відкрити світло Божої 
любові, щоб бути «Богом з нами». Тому і було сказано про Нього в пророцтві: «І 
назвуть Йому Ймення Еммануїл». – Там саме. – С.19.

1. Чого навчає нас втілення Христа про смирення?

Понеділок	 30	травня

2. ДОСКОНАЛЕ ЖИТТЯ
а. Що нам сказано про все життя Христа на землі? Ісаї 53:2-4: «2Бо Він виріс 

перед Ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, – не мав Він принади й не 
мав пишноти; і ми Його бачили, та краси не було, щоб Його пожадати! 3Він 
погорджений був, Його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від 
Якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували Його... 4Направду ж Він 
немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог 
Його вдарив поразами й мучив...»; Від Луки 4:18, 19: «18На Мені Дух Господній, 
бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину звіщати вбогим. Послав Він Мене 
проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на 
волю помучених, 19щоб проповідувати рік Господнього змилування»; Дії 10:38: 
«Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог. І 
ходив Він, добро чинячи й усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог 
був із Ним».

«Усе життя [Христа] було приготуванням до Його смерті на хресті. Його 
характер був життям покори всім Божим заповідям і мав бути взірцем для всіх 
людей на землі. Його життя було життям за Законом у людському тілі. Цей Закон 
Адам порушив. Проте Христос, завдяки Своїй досконалій покорі Закону, викупив 
ганебну помилку і падіння Адама». – Основи християнського виховання. – С.382.

«Христос, сяйво слави Отця, прийшов як світло для світу. Він прийшов, щоб 
явити людям Бога». – Наочні уроки Христа. – С.416.

«Нашим прикладом у праці має бути Христос. Він постійно шукав можливості 
зробити добро. У храмі та синагогах, на міських вулицях, ринкових площах та в 
майстернях, на морському березі та серед пагорбів Він проповідував Євангелію 
і зцілював хворих. Його життя безкорисливого служіння має стати нашою на-
вчальною книгою. Його ніжна і співчутлива любов є живим докором нашому 
егоїзму та безсердечності.

Де б Христос не знаходився, Він усюди залишав після Себе благословення. 
Як багато хто з тих, котрі заявляють про свою віру в Нього, навчилися від Нього 
уроків доброти, співчуття і безкорисливої любові?.. Він не втомлювався у Своєму 
терпінні, не стримував Своєї любові.

Христос закликає нас терпляче і старанно працювати для тисяч душ, які 
гинуть у своїх гріхах і розкидані по всьому світу, подібно до уламків корабля на 
пустельному березі». – Свідоцтва для Церкви. – Т.9. – С.31.
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б. Що Христос проголосив про Себе, завершуючи Свою місію на землі? Як 
це приносить користь нам? Від Івана 8:46: «Хто з вас може Мені докорити 
за гріх? Коли ж правду кажу, чом Мені ви не вірите?».

«Божественний Син Божий був єдиним і досить цінним, щоб задовольнити 
вимоги Божого Закону…

Він був єдиним, Хто як людина ходив по землі, Котрий міг сказати всім людям: 
«Хто з вас може Мені докорити за гріх?» Він об’єднався з Отцем у творінні лю-
дини, і Він мав силу завдяки Своїй власній Божественній досконалості характеру 
викупити гріх людини, ушляхетнити її та повернути її до первинного стану». – Дух 
Пророцтва. – Т.2. – С.10.

2. Як моє життя може точніше відображати життя мого Господа?

Вівторок	 31	травня

3. ВІН ПОМЕР ЗА ЛЮДСТВО
а. Опишіть кульмінацію Євангелії та її вплив. 1 до коринтян 15:3: «Бо я 

передав вам найперш, що й прийняв, – що Христос був умер ради наших гріхів 
за Писанням».

«Висячи на хресті, Христос був Євангелією… Якщо ми зможемо пробудити 
в людях інтерес, який спрямує їхній погляд на Христа, то наше завдання буде 
виконане; ми можемо тільки просити їх продовжувати дивитися на Агнця Божого. 
У такий спосіб вони отримають свій урок. Кожен, хто піде за Мною, нехай відкине 
себе, і візьме свій хрест, і слідує за Мною. Людина, чиї очі спрямовані на Ісуса, 
залишить усе. Вона помре для егоїзму. Вона віритиме Божому Слову, яке так 
славно і чудово звеличене Христом». – Рукописи. – Т.21. – С.37.

«Божий Син був відкинутий і зневажений заради нас. Чи можете ви, спогля-
даючи хрест, бачачи оком віри страждання Христа, говорити про свої скорботи 
та страждання? Чи можете ви у своєму серці виношувати плани відплати воро-
гам, у той час коли з тремтливих блідих вуст Христа зривалися слова про Його 
мучителів, Його вбивць: «Отче, відпусти їм, – бо не знають, що чинять вони!» 
(Від Луки 23:34)?». – Щоб мені пізнати Його. – С.65.

б. Яким єдиним способом людина може бути спасенною назавжди?  
Ісаї 45:22: «Зверніться до Мене й спасетесь, всі кінці землі, бо Я – Бог, і 
нема більше іншого Бога!»; Від Івана 3:14-16, 36: «14І, як Мойсей підніс змія 
в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський, 15щоб кожен, хто 
вірує в Нього, мав вічне життя. 16Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя 
вічне… 36Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той 
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життя не побачить – а гнів Божий на нім перебуває»; 2 до коринтян 5:21: 
«Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою 
правдою в Нім!».

«Безвинний, [Христос] був покараний за винних. Безгрішний, Він запропо-
нував Себе в жертву замість грішників. Вина за кожен гріх лягла важким тягарем 
на Божественну душу Викупителя світу. Злі наміри, безбожні слова, гріховні 
вчинки кожного сина і кожної доньки Адама накликали на Нього відплату, бо Він 
зайняв місце грішника. Хоча вина за гріхи була і не Його, дух Його розривався 
під тяжкістю злочинів людей, і Він, Котрий не знав гріха, став гріхом за нас, аби 
ми могли стати праведністю Божою в Ньому». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.322.

«Смерть Христа – це доказ великої любові Бога до людини, це наша запорука 
спасіння. Забрати від християн хрест – все одно, що забрати сонце з неба. Хрест 
наближає нас до Бога, примиряючи нас із Ним. З ніжним співчуттям батьківської 
любові Єгова дивиться на страждання, котрих зазнав Його Син задля спасіння 
людства від вічної смерті, і приймає нас в Улюбленому». – Дії апостолів. – С.209.

3. Як сцени розп’яття мають впливати на мою поведінку?

Середа	 1	червня

4. ВІН ВОСКРЕС
а. Які чудові новини Марія Магдалина та інші жінки отримали від ангелів? 

Від Луки 24:5-8: «5А коли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, ті 
сказали до них: «Чого ви шукаєте Живого між мертвими? 6Нема Його тут, 
бо воскрес! Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. 
7Він казав: «Сину Людському треба бути виданому до рук грішних людей, 
і розп’ятому бути, і воскреснути третього дня». 8І згадали вони ті слова 
Його!».

«[Жінки] вже збиралися тікати, коли голос ангела зупинив їх: «Не лякайте-
ся, – заговорив він, – бо я знаю, що Ісуса розп’ятого це ви шукаєте. Нема Його 
тут, – бо воскрес, як сказав. Підійдіть, – подивіться на місце, де знаходився 
Він. Ідіть же хутко, і скажіть Його учням, що воскрес Він із мертвих» (Від 
Матвія 28:5-7)…

«Він воскрес! Він воскрес! Знову і знову жінки повторювали ці слова. Пахощі 
вже не потрібні. Спаситель живий! Він не мертвий. Лише тепер вони пригада-
ли: говорячи про Свою смерть, Він запевняв їх, що воскресне. Яке ж це свято 
для людства! Жінки з поспіхом залишили гробницю «зо страхом і великою 
радістю, і побігли, щоб учнів Його сповістити» (Від Матвія 28:8)». – Бажання 
віків. – С.789.
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б. Наскільки важливим для Плану спасіння є воскресіння Христа?
 1 до коринтян 15:4, 12-20: «4І що Він був похований, і що третього дня Він 

воскрес за Писанням... 12Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він 
із мертвих, – як же дехто між вами говорять, що немає воскресення мерт-
вих? 13Як немає ж воскресення мертвих, то й Христос не воскрес! 14Коли ж 
бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра 
ваша! 15Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога 
ми свідчили, що воскресив Він Христа, Якого Він не воскресив, якщо не вос-
кресають померлі. 16Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес! 
17Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, – ви в своїх ще 
гріхах, 18тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись! 19Коли ми надіємося 
на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей! 20Та 
нині Христос воскрес із мертвих, – первісток серед покійних».

«З переконливою силою апостол викладає істину про воскресіння. [1 до ко-
ринтян 15:13-20 цитується].

Апостол спрямовує думки коринтських братів до переможного ранку 
воскресіння, коли піднімуться всі покійні святі, щоб вічно жити зі своїм Госпо-
дом». – Дії апостолів. – С.320.

«У Біблії ми читаємо про воскресіння Христа з мертвих, але чи чинимо ми 
як люди, які вірять у це воскресіння? Чи віримо ми, що Ісус – Живий Спаситель, 
що Його немає в новому гробі Йосипа, до якого привалено великого каменя, але 
що Він воскрес із мертвих і «піднявся був на висоту, щоб полонених набрати і 
людям дати дари»? Він там, щоб захищати наші інтереси у Небесному суді. Він 
там, тому що в Небесному суді ми потребуємо Друга, Захисника і Посередника. 
Зрадіймо ж, бо ми маємо за що славити Бога! Багато хто оцінює свій духовний 
стан за своїми емоціями, але це не надійний критерій. Наше християнське життя 
залежить не від наших почуттів, а від того, наскільки міцно ми тримаємось того, 
що дане нам згори». // Рев’ю енд Геральд, 8 березня 1892 року.

4. Яким чином воскресіння Христа має впливати на мою 
поведінку?

Четвер	 2	червня

5. ЙОГО БАЧИЛИ
а. Скільки людей стали свідками воскресіння Христа?
 Від Матвія 27:52-54: «52І повідкривались гроби, і повставало багато тіл спо-

чилих святих, 53а з гробів повиходивши, по Його воскресенні, до міста святого 
ввійшли, і багатьом із’явились. 54А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як 
землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже й казали: «Він 

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 

м
іс

іо
не

рс
ьк

ої
 ш

ко
ли

 в
 Р

уа
нд

і!



70

був справді Син Божий!»; 1 до коринтян 15:5-8: «5І що з’явився Він Кифі, 
потім Дванадцятьом. 6А потім з’явився нараз більше як п’ятистам брат-
тям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. 7Потому з’явився 
Він Якову, опісля – усім апостолам. 8А по всіх Він з’явився й мені, мов якому 
недородкові».

«Під час Свого воскресіння Христос визволив із гробів багатьох в’язнів смерті. 
Землетрус, який стався в момент Його смерті, відкрив їхні гроби, а коли Ісус вос-
крес, разом із Ним воскресло чимало людей. Це були Божі співпрацівники, які 
віддали життя, звіщаючи істину. Тепер вони стали свідками Того, Хто воскресив 
їх із мертвих…

Ці воскреслі праведники увійшли до Єрусалиму і з’явилися багатьом, 
підтверджуючи: «Христос воскрес із мертвих, і ми воскресли з Ним». Так була 
увічнена свята істина про воскресіння Ісуса». – Бажання віків. – С.786.

б. Що обіцяно всім вірним віруючим людям? 1 до коринтян 15:51-55: «51Ось 
кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось, – 52раптом, 
як оком змигнути, при останній сурмі: бо засурмить вона – і мертві воскрес-
нуть, а ми перемінимось!.. 53Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, 
а смертне оце зодягтися в безсмертя. 54А коли оце тлінне в нетління зодяг-
неться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово на-
писане: «Поглинута смерть перемогою»! 55Де, смерте, твоя перемога? Де 
твоє, смерте, жало?»; 1 до солунян 4:13-18: «13Не хочу ж я, браття, щоб 
не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. 
14Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса 
приведе Бог із Ним. 15Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто 
живе, хто полишений до приходу Господнього, – ми не попередимо покійних. 
16Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при Божій сурмі зійде 
з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, 17потім ми, що живемо й зо-
стались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на 
повітрі, і так завсіди будемо з Господом. 18Отож, потішайте один одного 
цими словами!».

«Ісус проголосив: «Я воскресіння й життя» (Від Івана 11:25). Христос володіє 
життям, не запозиченим і не успадкованим, а первинним. «Хто має Сина, той 
має життя» (1 Івана 5:12). Божественність Христа – це гарантія вічного життя 
віруючого. «Хто вірує в Мене, – сказав Ісус, – хоч і вмре, буде жити. І кожен, 
хто живе та хто вірує в Мене, – повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?» (Від Івана 
11:25, 26). Тепер Христос дивився вперед – на Свій Другий прихід, коли померлі 
святі воскреснуть у нетлінному тілі, а живі праведні, не побачивши смерті, будуть 
підхоплені на Небеса». – Там саме. – С.530.
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П’ятниця	 3	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чого навчає нас втілення Христа про смирення?
2. Як моє життя може точніше відображати життя мого Господа?
3. Як сцени розп’яття мають впливати на мою поведінку?
4. Яким чином воскресіння Христа має впливати на мою поведінку?
5. Що нам потрібно усвідомлювати про значення Божественності 

Христа?
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Урок 11  Субота, 11 червня 2022 року

«Благодать вам»
«Благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа!»  

              (2 до коринтян 1:2).
«Ми всім зобов’язані безоплатній Божій благодаті. Благодать у заповіті виз-

начила наше усиновлення. Благодать у Спасителі здійснила наше викуплення, 
наше відродження і наше піднесення до співспадщини Христа. Не тому, що ми 
колись полюбили Бога, – Він полюбив нас; але Христос помер за нас, «коли ми 
були ще грішниками», повністю надавши нам все необхідне для нашого спасіння». 
// Рев’ю енд Геральд, 15 жовтня 1908 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Наочні уроки Христа. – С.390-404.

Неділя	 5	червня

1. БЛАГОДАТЬ
а. Яким є значення благодаті і кому вона пропонується? До Тита 2:11: «Бо 

з’явилася Божа благодать, що спасає всіх людей».

«Благодать – це невід’ємна властивість Бога, яку Він виявляє стосовно 
негідних людських істот. Ми не шукали її, але вона була надіслана відшукати нас.

Божа благодать є великою складовою сили спасіння, без неї усі людські 
зусилля марні». – Віра, якою я живу. – С.94.

«Благодать – це незаслужена милість Божа. Ангели, які не знають гріха, не 
розуміють, що означає милість, яка виявлена до них; наша ж гріховність волає про 
прояв милості з боку милосердного Бога. І Спаситель наш був посланий благо-
даттю, щоб знайти нас, тих, котрі заблукали, і повернути назад в отару». – Вибрані 
вісті. – Кн.1. – С.331, 332.

б. Яким єдиним способом ми можемо бути спасенні? До ефесян 2:8, 9: «8Бо 
спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то – дар Божий, 9не від 
діл, щоб ніхто не хвалився».

«Лише праведність [Христа] може дати нам право на благословення заповіту 
благодаті... Ми не повинні вважати, що наші власні чесноти і заслуги спасуть 
нас; благодать Христа – наша єдина надія на спасіння». – Там саме. – С.351.

1. Чому настільки важливо для нас цінувати Божу благодать?
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Понеділок	 6	червня

2. БЛАГОДАТЬ, ЯКА ВИПРАВДОВУЄ
а. Що є основою нашого виправдання перед Богом? До римлян 3:24-26: «24Але 

дарма виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі, 
25що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити 
Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, 26за довготерпіння 
Божого, щоб виявити Свою правду за теперішнього часу, щоб бути Йому 
праведним, і виправдувати того, хто вірує в Ісуса».

«Чи у Христі ви? Ні, якщо не визнаєте себе безпорадними і засудженими 
грішниками, тими, котрі помиляються. Ні, якщо ви звеличуєте і прославляєте 
себе. Якщо й є щось добре у вас, – це лише завдяки милості співчутливого Спа-
сителя. Ваше народження, репутація, багатство, таланти, гідність, благочестя, 
благодійність та усе інше, що ви маєте і що стосується вас, не створять союзу 
між вашою душею і Христом. Ваш зв’язок із Церквою, ставлення братів до вас 
нічим не допоможуть вам, якщо ви не будете вірити в Христа. Недостатньо просто 
вірити про Христа; потрібно вірити в Нього. Ви повинні повністю покладатися на 
Його благодать спасіння». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.48, 49.

б. Який безпосередній результат виправдання? До римлян 5:1-3: «1Отож, 
виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, 
2через Якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, 
і хвалимось надією слави Божої. 3І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, 
знаючи, що утиски приносять терпеливість».

«Коли грішник кається, упокорюється перед Богом, бачить Христове вику-
плення, звершене заради нього, і сприймає це викуплення як єдину надію в цьому 
житті і майбутньому, – його гріхи прощаються. Це є виправдання вірою. Кожна 
віруюча душа повинна повністю узгодити свою волю з волею Божою і перебувати 
в покаянні зі зламаним духом, виявляючи віру в викупні заслуги Спасителя, і 
переходячи від сили до сили, від слави до слави.

Прощення та виправдання – це одне й те саме. Завдяки вірі віруюча людина 
перестає бути бунтівником, дитиною гріха і сатани та займає положення вірно-
го підданого Ісуса Христа не завдяки властивій їй чесноті, а тому, що Христос 
приймає її як Свою дитину через усиновлення. Грішник отримує прощення своїх 
гріхів, бо ці гріхи поніс його Заступник та Поручитель. Ісус звертається до Свого 
Небесного Отця з такими словами: «Це Моє дитя. Я знімаю з нього смертний 
вирок, і даю йому страховий поліс Мого життя – вічне життя, бо Я зайняв його 
місце та постраждав за його гріхи. Він є Моїм улюбленим сином». Таким чином, 
прощена і зодягнена в прекрасний одяг Христової праведності людина стоїть 
чистою перед Богом…
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Виправдання протилежне засудженню. Безмежна милість Божа проявляється 
до тих, хто її зовсім не заслуговує. Бог прощає злочини і гріхи заради Ісуса, Який 
став вблаганням за наші гріхи. Через віру в Христа винний порушник Закону от-
римує благовоління у Бога і тверду надію на вічне життя». – Біблійний коментар 
АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1070, 1071.

2. Як скорботи зміцнюють мене у моєму християнському досвіді?

Вівторок	 7	червня

3. БЛАГОДАТЬ, ЯКА ОСВЯЧУЄ
а. Як віруюча людина може перемогти гріх? До римлян 6:1, 2, 14: «1Що ж 

скажемо? Позостанемся в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні! 
2Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?.. 14Бо хай гріх не панує 
над вами, – ви бо не під Законом, а під благодаттю».

«Викуплення Христа – це не просто спосіб отримання прощення гріхів; це 
Божественний засіб зцілення гріха та відновлення духовного здоров’я. Це Небом 
призначений засіб, завдяки якому праведність Христа може бути не тільки на 
нас, а й у наших серцях та у нашому характері…

Наш викуп було сплачено нашим Спасителем. Ніхто не повинен бути по-
неволений сатаною. Христос стоїть перед нами як наш Божественний приклад, 
наш всесильний Помічник. Ми були куплені за ціну, яку неможливо визначити. 
Хто може виміряти доброту і милість викупної любові?

Нехай ті, хто прийняли печатку Бога через хрещення, звернуть увагу на ці 
слова [2 до коринтян 6:14-18], пам’ятаючи, що Бог поставив Свій підпис на них, 
оголосивши їх Своїми синами та доньками.

Отець, Син і Дух Святий – сили безмежні та всезнаючі – приймають тих, 
хто вступає у стосунки заповіту з Богом. Вони присутні на кожному хрещенні, 
щоб прийняти кандидатів, які зреклися світу і прийняли Христа до храму душі. 
Ці кандидати вступили в Божу сім’ю, і їхні імена записані в Книзі життя у Аг-
нця». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1074, 1075.

б. Як ми можемо мати впевненість у перемозі в нашому духовному житті? 
2 до коринтян 12:9: «І сказав Він мені: «Досить тобі Моєї благодаті, – бо 
сила Моя здійснюється в немочі». Отож, краще я буду хвалитись своїми 
немочами, щоб сила Христова вселилася в мене».

«Без благодаті Христа грішник перебуває у безнадійному стані; нічого немож-
ливо зробити для нього; однак завдяки Божественній благодаті йому наділяється 
надприродна сила... Завдяки наділенню благодаті Христа гріх розпізнається в його 
огидній сутності й нарешті виганяється з храму душі. Саме завдяки благодаті ми 
приходимо до єдності з Христом і об’єднуємося з Ним у роботі спасіння». – Ди-
вовижна Божа благодать. – С.265.
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«Ми маємо потребу, аби щодня, щогодини довіряти Ісусу. Він обіцяв нам: 
«Як дні твої, такою буде і сила твоя» (Повторення Закону 33:25, перекл. з 
англ.).Завдяки Його благодаті ми можемо витримати всі труднощі теперішнього 
життя і виконати свій обов’язок». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.200.

3. Як дивовижна благодать веде мене додому, 
до Небесного Ханаану?

Середа	 8	червня

4. САМОВІДДАЧА
а. Що відбувається, якщо ми повністю підкоряємось Христу?    

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

«Ти зазнаєш спокуси? Він звільнить тебе. Ти відчуваєш слабкість? Він 
зміцнить тебе. Ти не знаєш, що робити? Він просвітить тебе. Тебе поранено? 
Він зцілить тебе. Господь, Котрий «вираховує… число зорям» – твоя Надія.«Він 
зламаносердих лікує, і їхні рани болючі обв’язує» (Псалом 147:4, 3). «Прийдіть 
до Мене», – запрошує Він. Якими б не були твої тривоги і випробування, розка-
жи про них Господу. Він зміцнить твій дух. Тобі відкриється шлях до звільнення 
від труднощів і хвилювання. Чим глибше ти усвідомлюєш свою слабкість і 
безпорадність, тим більше зміцнишся Його силою. Чим важчі твої тягарі, тим 
щасливішим буде спокій, коли ти покладеш їх на Того, Хто несе усі тягарі. Спокій, 
який пропонує Христос, залежить від чітко визначених умов. Усі можуть їх ви-
конати. Він відкриває, як можна знайти Його спокій». – Бажання віків. – С.329.

б. Наскільки сильними ми стаємо, коли з’єднуємося з Ісусом?   
Від Івана 15:5: «Я – Виноградина, ви – галуззя! Хто в Мені перебуває, а Я в 
ньому, той рясно зароджує, бо без Мене нічого чинити не можете ви».

«Коли душа підкоряється Христові, нова сила опановує новим серцем. 
Відбувається зміна, якої людина ніколи не здійснить власними силами. Це над-
природна дія, що вносить у людську природу надприродний елемент. Душа, котра 
підкорилася Христу, стає Його власною фортецею, яку Він охороняє в цьому 
неспокійному світі. Господь бажає, щоб у цій фортеці не визнавали жодної іншої 
влади, окрім влади Бога. Душа, котра перебуває під владою Небесних сил, стає 
неприступною для нападів сатани. Однак якщо ми не підкоримося Христовій 
владі, то потрапляємо в полон до лукавого. Ми неминуче опиняємося під владою 
однієї з двох великих сил, які змагаються за першість у світі. Щоб стати підданим 
царства сатани, не обов’язково свідомо обирати служіння царству темряви. 
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Для цього досить лише відмовитися об’єднатися із Царством світла. Якщо ми 
не співпрацюємо з Небесними силами, то сатана обов’язково заволодіє серцем 
і зробить його своєю оселею. Єдиний захист від зла – це перебування в серці 
Христа, що досягається через віру в Його праведність». – Там саме. – С.324.

4. Поясніть силу, яка міститься у щирій покірності Христу.

Четвер	 9	червня

5. ЖИВИЙ ЗВ’ЯЗОК
а. Як грішні люди можуть стати праведними перед Богом? Від Івана 15:5-8: 

«5Я – Виноградина, ви – галуззя! Хто в Мені перебуває, а Я в ньому, той рясно 
зароджує, бо без Мене нічого чинити не можете ви. 6Коли хто перебувати 
не буде в Мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне. І громадять 
їх, і кладуть на огонь, – і згорять. 7Коли ж у Мені перебувати ви будете, а 
слова Мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, – і станеться вам! 
8Отець Мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні Мої».

«Праведність, якої навчав Христос, – це узгодження серця і життя з явленою 
Божою волею. Грішні люди можуть стати праведними, але за умови, що вони 
вірять в Бога і зберігають живий зв’язок із Ним. У такому разі справжнє благочестя 
піднесе думки й ушляхетнить життя. Тоді зовнішні форми релігії перебуватимуть 
у гармонії з внутрішньою чистотою християнина». – Бажання віків. – С.310.

б. Як ми можемо перебувати у Христі? Від Івана 15:9-11: «9Як Отець полю-
бив Мене, так і Я полюбив вас. Перебувайте в любові Моїй! 10Якщо будете 
ви зберігати Мої заповіді, то в любові Моїй перебуватимете, як і Я зберіг 
Заповіді Свого Отця, і перебуваю в любові Його. 11Це Я вам говорив, щоб 
радість Моя була в вас, і щоб повна була ваша радість!».

«Зв’язок між галузками і лозою, – сказав [Ісус], – символізує ваш зв’язок зі 
Мною. Пагінець, прищеплений до живої лози, волокно за волокном, жилка за 
жилкою вростає у стовбур виноградини. Таким чином життя лози стає життям 
галузки. Так само й мертва в беззаконні і гріхах душа приймає життя через зв’язок 
із Христом. Через віру в Нього як особистого Спасителя людина з’єднується з 
Богом. Грішник поєднує своє безсилля з міццю Христа, свою порожнечу – з Його 
повнотою, свою кволість – з Його могутністю. У нього народжуються Христові 
думки... Отже, за посередництвом Святого Духа людина стає причетною до 
Божественної природи. Вона прийнята через Улюбленого Сина.

Цю одного разу встановлену єдність із Христом необхідно зберігати. Хри-
стос заповідав: «Перебувайте в Мені, а Я в вас! Як та вітка не може вродити 
плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в Мені 
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перебувати не будете» (Від Івана 15:4). Це не випадковий дотик, не тимчасо-
вий зв’язок. Гілка стає частиною живої виноградної лози. Від кореня до галузок 
безперервно й безперешкодно передаються життя, сила та родючість. Галузка, 
відокремлена від виноградини, не може жити. Так і ви, сказав Ісус, не зможете 
жити без Мене. Життя, яке ви прийняли від Мене, може підтримуватися тільки 
через безперервний зв’язок зі Мною. Без Мене ви не можете перемогти жодного 
гріха, протистояти жодній спокусі». – Там саме. – С.675, 676.

П’ятниця	 10	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому настільки важливо для нас цінувати Божу благодать?
2. Як скорботи зміцнюють мене у моєму християнському досвіді?
3. Як дивовижна благодать веде мене додому, до Небесного Ханаану?
4. Поясніть силу, яка міститься у щирій покірності Христу.
5. Чому Ісус порівнює Себе з виноградиною?
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Урок 12  Субота, 18 червня 2022 року

Служіння Нового Заповіту
«Оце Заповіт, що його Я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, гово-

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

«Новий Заповіт» укладений на «кращих обітницях» (До євреїв 8:6), – на 
обітницях прощення гріхів та Божій благодаті, яка відновить серце і приведе 
його до гармонії з принципами Божого Закону». – Патріархи і пророки. – С.372.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.370-373.

Неділя	 12	червня

1. СТАРИЙ ЗАПОВІТ
а. Яку обіцянку дав ізраїльський народ, коли Десять Заповідей були 

проголошені на горі Сінай? Вихід 19:8: «І відповів увесь народ разом, та 
й сказав: «Усе, що Господь говорив, зробимо!» А Мойсей доніс слова народу 
до Господа»; Вихід 24:7: «І взяв він книгу заповіту, та й відчитав вголос 
народові. А вони сказали: «Усе, що говорив Господь, зробимо й послухаємо!».

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

б. Якими були умови заповіту, що укладений біля Сінаю? Єзекіїля 20:11: 
«І дав їм постанови Свої, і познайомив їх з постановами Моїми, які коли 
чинитиме людина, то житиме ними»; Левит 18:5: «І будете додержувати 
постанов Моїх та уставів Моїх, що людина їх виконує й ними живе. Я – Го-
сподь!»; Повторення Закону 27:26: «Проклятий, хто не дотримає слів цього 
Закону, щоб виконувати їх! А ввесь народ скаже: амінь!».

в. Де Бог записав Десять Заповідей? Чому народ не міг виконати своєї 
обіцянки? Вихід 31:18: «І дав Він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним 
на Сінайській горі, дві таблиці свідоцтва, таблиці кам’яні, писані Божим 
перстом»; До римлян 10:3: «Вони бо, не розуміючи праведности Божої, 
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і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності 
Божій»; До римлян 9:30-32: «30Що ж скажемо? Що погани, які не шукали 
праведности, досягли праведности, тієї праведности, що від віри, 31а Ізраїль, 
що шукав Закона праведности, не досяг Закону праведности. 32Чому? Бо 
шукали не з віри, але якби з учинків Закону; вони бо спіткнулись об камінь 
спотикання».

«Вважаючи себе достатньо праведними, [священники та начальники] не 
бажали приймати нічого нового у свою релігію». – Дії апостолів. – С.15.

1. Як проблема Ізраїлю з Божим моральним Законом часто 
повторюється сьогодні?

Понеділок	 13	червня

2. СЛУЖІННЯ СМЕРТІ
а. Чому Павло називає Десять Заповідей «служінням смерті, вирізаним на 

каменях буквами»? 2 до коринтян 3:7: «Коли ж служіння смерті, вирізане 
на каменях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитись 
на обличчя Мойсея, через славу минущу обличчя його».

«Сяйво Мойсеєвого обличчя було нестерпним для очей ізраїльтян, бо вони 
були порушниками святого Божого Закону. У цій історії наочно проілюстровані ті по-
чуття, яких зазнають порушники Закону Божого». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.232.

«[Мойсей] побачив, що людина зможе виконувати моральний Закон лише 
через Христа. Порушивши цей Закон, людина принесла у світ гріх, а разом із 
гріхом прийшла смерть…

Саме видіння кінця того, що минає, видіння Христа, Який явлений в Законі, 
осяяло сяйвом обличчя Мойсея. Служіння Закону, який записаний на кам’яних 
скрижалях, було служінням смерті. Без Христа злочинець залишався під його 
прокляттям без надії на прощення. Саме по собі це служіння не мало слави, 
але обітований Спаситель, Який явлений в образах і тінях обрядового закону, 
прославив моральний Закон». – Там саме. – С.237.

«[Ізраїльтяни] хотіли, щоб Мойсей був їхнім посередником. Вони не розуміли, 
що саме Христос мав стати їхнім Посередником і що без Його заступництва на 
них чекала смерть». – Там саме. – С.238.

б. Який реальний стан усього людства? До римлян 3:23: «Бо всі згрішили, і 
позбавлені Божої слави»; До римлян 6:23 (перша частина): «Бо заплата 
за гріх – смерть…».
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«Слово Боже проголошує: «Всі згрішили, і позбавлені Божої слави» 
(До римлян 3:23). «Нема доброчинця, нема ні одного!» (До римлян 3:12). Багато 
хто обманюється щодо стану свого серця. Вони не усвідомлюють, що людське 
серце найлукавіше над все та невигойне. Люди закутуються у власну праведність 
і задовольняються тим, що досягли людських критеріїв моральності; але як фа-
тально вони помиляються, не досягаючи й дещиці Божественного критерію, бо 
самі вони не можуть задовольняти вимоги Божі.

Ми можемо оцінювати себе своєю міркою, ми можемо порівнювати себе 
з тими, які подібні до нас, ми можемо говорити, що чинимо не гірше, ніж та чи 
інша людина, але питання, на яке належить відповісти в судний день, таке: чи 
відповідаємо ми вищим Небесним вимогам? Чи досягаємо ми Божественного 
мірила моралі? Чи перебувають наші серця у згоді з Небесним Богом?». – Там 
саме. – С.320, 321.

2. Чому надто безглуздо є для нас порівнювати себе один з одним?

Вівторок	 14	червня

3. УМОВИ І БЛАГОСЛОВЕННЯ НОВОГО ЗАПОВІТУ
а. Якими є умови нового заповіту? До євреїв 8:10-12: «10Оце Заповіт, що його 

Я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь: Покладу Я Закони 
Свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть 
народом Моїм!» 11І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата 
свого, промовляючи: «Пізнай Господа»! Усі бо вони будуть знати Мене від 
малого та аж до великого з них! 12Буду бо Я милостивий до їхніх неправд, і 
їхніх гріхів не згадаю Я більш!».

«Заповіт благодаті вперше був укладений з людиною в Едені; після 
гріхопадіння людина отримала Божественну обітницю про те, що насіння жінки 
зітре змієві голову. Цей заповіт пропонував усім людям прощення та зміцнюючу 
Божу благодать для послуху в майбутньому через віру в Христа. Він також обіцяв 
їм вічне життя за умови збереження вірності Божому Законові. Таким чином 
патріархи отримали надію на спасіння.

Цей заповіт відновлений з Авраамом через обітницю: «І всі народи землі 
будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався 
ти Мого голосу» (Буття 22:18). І ця обітниця вказувала на Христа. Авраам 
розумів це (див. До галатів 3:8, 16) і вірив, що Христос може дати прощення 
гріхів. Ця віра була зарахована йому в праведність. Заповіт із Авраамом також 
підтримував авторитет Божого Закону. Господь з’явився Авраамові зі словами: 
«Я Бог Всемогутній! Ходи перед лицем Моїм, і будь непорочний!» (Буття 17:1). 
Ось яким було Боже свідчення про Його вірного слугу: «Авраам послухав Мого 
голосу, і виконував те, що виконувати Я звелів: заповіді Мої, постанови й за-
кони Мої» (Буття 26:5)…
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Хоч цей заповіт був укладений з Адамом і відновлений з Авраамом, він не 
міг бути утвердженим до смерті Христа. Він існував як Божа обітниця з того часу, 
як було вперше згадано про викуплення; його приймали вірою, але після того, 
як заповіт був затверджений Христом, він став називатися новим заповітом. 
Основою цього заповіту є Божий Закон, а сам заповіт – лише засобом, за до-
помогою якого люди знову могли перебувати в гармонії з Божественною волею, 
бути слухняними Божому Закону». – Патріархи і пророки. – С.370, 371.

«Новий заповіт був заснований на «кращих обітницях» – обітниці прощення 
гріхів і Божій благодаті, яка оновлює серце і приводить його до гармонії з прин-
ципами Закону Божого». – Віра, якою я живу. – С.78.

б. Згідно з цим заповітом благодаті, хто є народом Божим? До євреїв 8:10: 
«Оце Заповіт, що його Я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить 
Господь: Покладу Я Закони Свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду 
їм Богом, вони ж будуть народом Моїм!»; Ісаї 51:7: «Почуйте Мене, знавці 
правди, народе, що в серці його Мій Закон: Не бійтеся людської ганьби та 
їхніх образ не лякайтесь».

«Через благодать Христа люди виявлятимуть послух Закону Отця. Таким 
чином, у кожному столітті, незважаючи на дух повстання та відступництво, Бог 
знаходив людей, які залишались вірними Йому, – народ, у серці котрого є Його 
Закон (див. Ісаї 51:7)». – Патріархи і пророки. – С.338.

3. Поясніть силу, яка стоїть за новим заповітом.

Середа	 15	червня

4. СЛУЖІННЯ НОВОГО ЗАПОВІТУ
а. Як описує Павло служіння заповіту благодаті? 2 до коринтян 3:4-6: 

«4Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа, 5не тому, що ми здібні 
помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. 6І Він нас 
зробив бути здатними служителями Нового Заповіту, не букви, а духа, – бо 
буква вбиває, а дух оживляє»; До колосян 1:25-29: «25Якій я став служи-
телем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово 
Боже, – 26Таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його 
святим, 27що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці 
між поганами, а вона – Христос у вас, надія слави! 28Його ми проповідуємо, 
нагадуючи кожній людині й навчаючи кожну людину всякої мудрости, щоб 
учинити кожну людину досконалою в Христі. 29У тому й працюю я, борючися 
силою Його, яка сильно діє в мені».
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«О, яку священну довіру Бог надав нам, зробивши нас Своїми слугами для 
допомоги у справі спасіння душ! Він довірив нам великі істини, найбільш урочисту 
для світу звістку, яка випробовує. Наш обов’язок – не просто проповідувати, а слу-
жити, наблизитися до сердець. Ми повинні використовувати довірені нам таланти 
вміло і мудро, щоб ми могли уявити дорогоцінне світло істини в найприємнішому 
вигляді, таким способом, який найкраще пристосований для навернення душ…

О, яка це відповідальність! Робота, яка тут представлена, є більш трудомістка, 
аніж просто проповідь слова; вона полягає в тому, щоб представити Христа в 
нашому характері, бути живим листом, якого всі люди знають і читають.

Господь закликав нас до цієї роботи, і ми маємо зосередити свій погляд на 
Його славі. Ми не можемо покладатися на власні зусилля, начебто ми можемо 
звершити роботу навернення душ. Тільки Бог може переконати та навернути. 
Ісус запрошує грішників прийти до Нього з усім своїм тягарем, і Він дасть їм мир 
і спокій». – Служителі Євангелії (1892). – С.422, 423.

б. Що сказав Петро про це служіння? 1 Петра 5:1-5: «1Тож благаю між вами 
пресвітерів, співпресвітер та свідок Христових страждань, співучасник 
слави, що повинна з’явитись: 2пасіть стадо Боже, що у вас, наглядайте 
не з примусу, але добровільно по-Божому, не для брудної наживи, а ревно, 
3не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. 4А коли 
Архипастир з’явиться, то одержите ви нев’янучого вінка слави. 5Також 
молоді, – коріться старшим! А всі майте покору один до одного, бо «Бог 
противиться гордим, а смиренним дає благодать!».

«Великий Пастир має помічників, яким Він вручає піклування про Своїх овець 
і ягнят. Перша робота, яку довірив Христос Петру, поставивши його на служіння, 
полягала в тому, що йому належить пасти ягнят (див. Від Івана 21:15). Петро 
не мав достатнього досвіду у цій роботі. Вона вимагала величезної турботи та 
ніжності, великого терпіння та наполегливості. Ця робота вимагала, щоб Петро 
служив дітям і молоді, і тим, які нещодавно повірили. Йому слід було навчати 
неосвічених, відкривати Писання для них, навчаючи бути корисними для служіння 
Христового. Раніше Петро не був готовий виконувати цю роботу і навіть не 
розумів її важливості.

Христос поставив Петру дуже важливе запитання. Він згадав одну-єдину 
умову, яка необхідна для учнівства та служіння. «Чи ти любиш Мене?» – запи-
тав Він (Від Івана 21:16). Це найважливіша якість, яка необхідна для служіння. 
Петро міг мати всі інші переваги, але без любові до Христа він не зміг би ста-
ти вірним пастирем отари Господньої. Знання, добросердя, красномовство, 
вдячність і завзяття – хороші помічники у добрій справі; але без любові до Ісуса 
у серці робота християнського служителя приречена на невдачу». – Служителі 
Євангелії. – С.182, 183.

4. Опишіть біблійний характер новозаповітного служіння.
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Четвер	 16	червня

5. ПОКРИВАЛО
а. Чому Мойсеєві потрібно було покрити обличчя покривалом, коли він 

звертався до народу? Чому це важливо? Вихід 34:29-35: «29І сталося, коли 
сходив Мойсей з гори Сінай, – а обидві таблиці свідоцтва в Мойсеєвій руці 
при сході його з гори, – що Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо 
Бог говорив з ним. 30І побачив Аарон та всі Ізраїлеві сини Мойсея, аж ось лице 
його променіло, і вони боялися підійти до нього! 31І кликнув до них Мойсей, і 
звернулися до нього Аарон та всі начальники в громаді. І Мойсей говорив до 
них. 32А потім попідходили всі Ізраїлеві сини, і він наказав їм усе, що Господь 
говорив з ним на горі Сінай. 33І скінчив Мойсей говорити з ними, і дав на лице 
своє покривало. 34А коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з Ним, 
то здіймав покривало аж до свого виходу. І він виходив, і говорив до Ізраїлевих 
синів, що було наказано йому. 35І бачили Ізраїлеві сини лице Мойсеєве, – що 
променіло лице Мойсеєве. І Мойсей знов накладав покривало на лице своє аж 
до відходу свого, щоб говорити з Ним»;

 2 до коринтян 3:12,  13: «12Тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої 
сміливости, 13а не як Мойсей, що покривало клав на обличчя своє, щоб Ізраїлеві 
сини не дивилися на кінець того, що минає».

«Сам Мойсей не відчував сяйва слави, що променіло від його обличчя, і 
не розумів, чому ізраїльтяни втекли від нього, коли він наближався до них. Він 
кликав їх до себе, але вони не наважувалися подивитися на його осяяне сла-
вою обличчя. Коли Мойсей зрозумів, що через яскраву славу люди не можуть 
дивитися на його обличчя, він приховав його під покривалом.

Розуміння тих, хто дотримується думки, ніби у Старому Заповіті не було 
Спасителя, залишається під покривалом настільки ж темним, що й покривало 
на розумі юдеїв, які відкинули Христа... З іншого боку, християнська Церква, яка 
сповідує безумовну віру в Христа, своїм зневажанням системою жертвоприношень 
буквально заперечує Христа, Який її заснував». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.232.

б. Як це покривало може бути зняте з наших очей? 2 до коринтян 3:14-16: 
«14Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало аж до сьогодні лишилось 
незняте в читанні Старого Заповіту, бо зникає воно Христом. 15Але аж до 
сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало, 16«коли 
ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається».
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«Слава, що променіла від Мойсеєвого обличчя, була відображенням 
праведності Христа, яка явлена в Законі. Закон самий по собі не мав би цієї слави, 
якби в ньому не втілювався Христос. Закон не має сили спасати. Він сяє лише 
тому, що в ньому представлений Христос, Який сповнений правди та істини…

Мойсеєві було відкрите значення образів і тіней, які вказували на Христа. Він 
побачив кінець того, що минає, який стався в останній момент смерті Христа, коли 
образ зустрівся з прообразом. Мойсей побачив, що людина зможе дотриматись 
морального Закону лише через Христа». – Там саме. – С.237.

П’ятниця	 17	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як проблема Ізраїлю з Божим моральним Законом часто 
повторюється сьогодні?

2. Чому надто безглуздо є для нас порівнювати себе один з одним?
3. Поясніть силу, яка стоїть за новим заповітом.
4. Опишіть біблійний характер новозаповітного служіння.
5. Що надає слави моральному Божому Законові?
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Урок 13  Субота, 25 червня 2022 року

Посланці Христа
«Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо 

замість Христа: примиріться з Богом!» (2 до коринтян 5:20).
«Від часу вознесіння Христос виконує Свою справу на землі з допомогою 

вибраних посланців, через яких промовляє до людських синів і піклується про 
їхні потреби. Великий Глава Церкви керує Своєю справою через людей, яким 
Бог доручає діяти як Своїм представникам». – Дії апостолів. – С.360.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.359-371.

Неділя	 19	червня

1. БОЖИЙ СУД
а. Хто буде судимий на Божому суді? 2 до коринтян 5:10: «Бо мусимо всі ми 

з’явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з 
тим, що в тілі робив він, – чи добре, чи лихе»; До римлян 14:12: «Тому кожен 
із нас сам за себе дасть відповідь Богові»; Даниїла 7:9, 10: «9Я бачив, аж 
ось поставили престоли, і всівся Старий днями. Одежа Його – біла, як сніг, 
а волосся голови Його немов чиста вовна, а престол Його – огняне полум’я, 
колеса Його – палахкотючий огонь. 10Огненна річка пливла й виходила з-перед 
Нього; тисяча тисяч служили Йому, і десять тисяч десятків тисяч стояли 
перед Ним; суд усівся, і розгорнулися книги».

«Так пророкові був показаний великий і урочистий день, коли Суддя усієї 
землі розгляне життя й характери людей, і кожний отримає відплату згідно з 
учинками своїми. Старий днями – це Бог Отець. Псалмомовець сказав: «Перше 
ніж гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку – Ти 
Бог!» (Псалом 90:2). Він – Джерело життя і всіх законів – повинен головувати на 
суді». – Велика боротьба. – С.479.

«[Павло] засвідчив, що неминуче прийде день суду, коли кожен отримає 
нагороду відповідно до своїх діл. Тоді відкриється, що багатство, становище, 
титули людини не можуть здобути Божу прихильність або звільнити від наслідків 
гріха. Апостол сказав, що земне життя дане людині для приготування до життя 
майбутнього. Якщо вона не використає даровані їй можливості і переваги, то 
втратить вічність; іншого випробувального часу не буде». – Дії апостолів. – С.424.

1. Що мені необхідно пам’ятати про думки та дії, які я вибираю?
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Понеділок	 20	червня

2. ВИПРАВДАНІ НА СУДІ
а. Хто ті, котрі будуть судимі першими? 1 Петра 4:17, 18: «17Бо час уже суд 

розпочати від Божого дому; а коли він почнеться перше з нас, то який кінець 
тих, хто противиться Божій Євангелії? 18А коли «праведний ледве спасеться, 
то безбожний та грішний де зможе з’явитись?».

б. Як ми можемо бути виправдані на суді? Від Івана 3:16, 17: «16Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав життя вічне. 17Бо Бог не послав Свого Сина на 
світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся»; Від Івана 5:24: 
«Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто 
послав Мене, – життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов 
він від смерти в життя»; До римлян 8:1: «Тож немає тепер жадного осуду 
тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом».

«Усі, які щиро розкаялися в гріхах і вірою прийняли Кров Христа як свою 
викупну жертву, мають проти свого імені в Небесних книгах помітку про про-
щення. Оскільки вони стали спільниками праведності Христа, а їхні характери 
відповідають вимогам Закону Божого, то їхні гріхи будуть викреслені, вони ж 
будуть визнані гідними вічного життя. Господь сказав через пророка Ісаю: «Я, Я 
є Той, Хто стирає провини твої ради Себе, а гріхів твоїх не пам’ятає!» (Ісаї 
43:25). Ісус говорить: «Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його Я 
не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед Отцем Своїм і перед Його 
Анголами» (Об’явлення 3:5)». – Велика боротьба. – С.483.

в. Які основні умови виправдання будь-якої людини? Приповісті 28:13: 
«Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, 
той буде помилуваний»; 1 Івана 1:9: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він 
вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди 
всілякої»; Дії 3:19, 20 (перша частина): «19Покайтеся ж та наверніться, 
щоб Він змилувався над вашими гріхами, 20щоб часи відпочинку прийшли від 
обличчя Господнього».

«Безперечно, що прощенню має передувати покаяння, але грішник повинен 
прийти до Христа, перш, ніж він покається. Достоїнства Христа зміцнюють і 
просвічують душу, і покаяння стає благочестивим і прийнятним. Петро ясно пред-
ставив це, коли сказав про Христа: «Його Бог підвищив Своєю правицею – на 
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Начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів» (Дії 5:31). 
Безсумнівно, покаяння – це дар від Ісуса, як і прощення гріхів. Покаяння не 
може відбутися без Христа, бо покаяння, Автором якого є Він, – це підстава, на 
якій ми можемо благати про прощення. Святий Дух через Свій вплив приводить 
людину до покаяння. Благодать покаяння походить від Христа, як і дар про-
щення, а каяття, як і прощення гріхів, дається лише через викупну Кров Ісуса 
Христа. Тим, кого Бог прощає, Він спочатку дає покаяння». // Наставник молоді, 
6 грудня 1894 року.

2. Як, коли і чому я повинен серйозно прагнути, 
аби бути прийнятим Богом?

Вівторок	 21	червня

3. НОВЕ НАРОДЖЕННЯ
а. З якою звісткою Ісус звернувся до релігійного керівника? Від Івана 3:3-5: 

«3Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто 
не народиться згори, то не може побачити Божого Царства». 4Никодим 
Йому каже: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона 
ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?» 5Ісус відповів: «Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той не може 
ввійти в Царство Боже».

Коли і як грішник народжується згори? Від Івана 1:12, 13: «12А всім, що Його 
прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення 
Його, 13що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, 
але народились від Бога».

«Коли істина стає незмінним принципом життя, тоді душа народжується «не 
з тлінного насіння, але з нетлінного, – Словом Божим живим та тривалим» 
(1 Петра 1:23). Таке нове народження – результат прийняття Христа як Слова 
Божого. Коли Божественні істини закарбовуються в серці Святим Духом, тоді 
з’являються нові поняття, а досі дрімаючі сили пробуджуються до співпраці з 
Богом». – Дії апостолів. – С.520.

б. Коли має відбуватися досвід нового народження і смерті для гріха?
 1 до коринтян 15:31: «Я щодень умираю. Так свідчу, браття, вашою хвалою, 

що маю її в Христі Ісусі, Господі нашім».

«Небо обійдеться нам досить дешево, навіть якщо ми отримаємо його через 
страждання. Ми повинні перейнятися духом самозречення, щодня помирати 
для свого «я», постійно дивитися на Ісуса та Його славу. Я бачила, що людям, 
які недавно прийняли істину, ще доведеться дізнатися, що означає страждати 
за Христа. Їм належить пройти через гіркі та суворі випробування, аби через 
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страждання очиститися і приготуватися та прийняти печатку Живого Бога. Вони 
пройдуть через час скорботи і побачать Царя в Його славі і стоятимуть перед 
Богом і Його чистими, святими ангелами». – Ранні твори. – С.67.

в. Що відбувається, коли людина народжується згори?    
2 до коринтян 5:14-17: «14Бо Христова любов спонукує нас, що думають 
так, що коли вмер Один за всіх, то всі померли. 15А вмер Він за всіх, щоб ті, 
хто живе, не жили вже для себе самих, а для Того, Хто за них був умер і 
воскрес. 16Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом; коли ж і знали за 
тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже! 17Тому то, коли хто в Христі, 
той створіння нове, – стародавнє минуло, ото сталось нове!».

«Заплаченого Христом викупу достатньо для спасіння всіх людей; однак 
він принесе користь тільки тим, котрі стануть новими творіннями у Христі Ісусі, 
вірними підданими вічного Царства Божого. Його страждання не захистять від 
покарання невірного грішника, який не розкаявся.

Робота Христа полягала у відновленні людини до її первинного стану, у її 
зціленні за допомогою Божественної сили від ран та травм, які завдані гріхом. 
Завдання людини – вхопитися вірою за заслуги Христа і співпрацювати з Бо-
жественними силами у формуванні праведного характеру, щоб Бог міг спасти 
грішника і водночас бути справедливим і щоб Його праведний Закон був виправ-
даний». – Основи християнського виховання. – С.430.

3. Що відбувається з процесом мислення віруючого, 
який народжений згори?

Середа	 22	червня

4. СЛУЖИТЕЛІ ПРИМИРЕННЯ
а. Як ми можемо примиритися з Богом? До ефесян 2:11-13, 16: «11Отож, 

пам’ятайте, що ви, колись тілом погани, що вас так звані рукотворно 
«обрізані» на тілі звуть «необрізаними», 12що ви того часу були без Христа, 
відлучені від громади ізраїльської, і чужі заповітам обітниці, не мавши надії 
й без Бога на світі. 13А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали 
близькі Христовою кров’ю… 16І хрестом примирити із Богом обох в однім 
тілі, ворожнечу на ньому забивши». До євреїв 2:17, 18: «17Тому мусів бути 
Він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним Первосвя-
щеником у Божих справах, для вблагання за гріхи людей. 18Бо в чому був Сам 
постраждав, випробовуваний, у тому Він може й випробовуваним помогти».

«Відійдіть від голосу сатани і від виконання його волі й станьте на бік Ісуса, 
володійте Його якостями, бо Він уміє глибоко і тонко відчувати, здатний відчути 
горе пригноблених і страждаючих. Той, кому багато прощено, сильніше любитиме. 
Ісус – співчутливий Заступник, милосердний і вірний Первосвященник. Він – Ве-
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лич Неба, Цар слави, може дивитися на обмежену людину, яка піддається спо-
кусам сатани, розуміючи, що вона відчула на собі силу хитрощів сатани». – Хри-
стиянське виховання. – С.160.

б. Ким ми стаємо, коли народжуємось згори і примиряємося з Богом?   
2 до коринтян 5:18, 19: «18Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом 
Христом і дав нам служіння примирення, 19бо Бог у Христі примирив світ із 
Собою Самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення».

«І служителі, і рядові члени повинні досліджувати Біблію і розуміти, як діяти 
стосовно тих, котрі заблукали». // Рев’ю енд Геральд, 3 січня 1893 року.

«Милостиві й милосердні стали «учасниками Божої Істоти» (2 Петра 1:4) 
і в них виявляється жалість і любов Божа. Всі ті, чиї серця постійно перебува-
ють у згоді з Джерелом безмежної любові, прагнутимуть не судити ближнього, 
а спасати його. Христос, Який перебуває в їхній душі, – це Джерело, Яке ніколи 
не пересихає. Серце, в якому живе Господь, переповнене добродійства.

Коли бідні, нещасні й жалюгідні жертви гріха та пристрастей кличуть на допо-
могу, християнин не запитує, чи гідні вони цієї допомоги, але шукає, як найкращим 
чином допомогти їм. У найжалюгіднішій, нікчемній людині він бачить душу, заради 
спасіння котрої помер колись Христос. Обов’язок, покладений на дітей Божих, 
полягає в тому, щоб допомогти такій душі примиритися з Богом». – Блаженства, 
промовлені на горі. – С.22.

«Своєю байдужістю багато членів Церкви засмутили Святого Духа Божого. 
Від Імені Христа вони повинні благати інших примиритися з Богом. Небесні 
сили готові співпрацювати з тими, хто бере участь у роботі Господа. Святий Дух 
бажає об’єднатися у співчутті з кожною істинно віруючою людиною і зробити її 
співробітником Бога. Не нехтуйте засобами, що сприяють просуванню роботи, 
яку потрібно зробити. Не має бути самозвеличення, треба більше молити-
ся». – Колекція Полсона. – С.118.

4. Яким є моє покликання після примирення з Богом?

Четвер	 23	червня

5. ПОСЛАНЦІ
а. Ставши служителями примирення, яке доручення ми отримуємо від 

Господа? 2 до коринтян 5:20: «Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог 
благає через нас, благаємо замість Христа: примиріться з Богом!».

«Господь посилає Своїх представників з вісткою спасіння, і хто чує її, 
ті відповідатимуть перед Богом за своє ставлення до слів Його слуг». – Дії 
апостолів. – С.232.

«Від часу вознесіння Христос виконує Свою справу на землі з допомогою 
вибраних посланців, через яких промовляє до людських синів і піклується про 
їхні потреби. Великий Глава Церкви керує Своєю справою через людей, яким 
Бог доручає діяти як Своїм представникам.
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На людях, покликаних Богом працювати в слові й ученні для збудови Його 
Церкви, лежить серйозна відповідальність. Від Імені Христа вони повинні благати 
чоловіків і жінок примиритися з Богом; але цю місію вони можуть виконати, лише 
отримавши мудрість і силу згори». – Там саме. – С.360.

б. Як посланці Христа можуть бути успішними у своїй місії? Дії 1:8: «Та 
ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі».

«Якщо дар Духа – це засіб для одержання сили, то чому ми не відчуваємо 
голоду та спраги щодо цього дару? Чому ми не говоримо, не молимося і не 
проповідуємо про нього? Господь охочіше посилає Святого Духа Своїм слугам, 
аніж батьки дають добрі дари власним дітям. Кожний працівник повинен просити 
Бога про щоденне хрещення Духом. Християнські служителі мають збиратися 
разом і просити особливої допомоги та Небесної мудрості, щоб уміти планувати й 
успішно виконувати свою роботу… Присутність Духа в роботі Божих працівників 
надасть проповіді істини такої сили, котрої не можуть дати всі почесті і слава 
цього світу». – Там саме. – С.50, 51.

П’ятниця	 24	червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що мені необхідно пам’ятати про думки та дії, які я вибираю?
2. Як, коли і чому я повинен серйозно прагнути, аби бути прийнятим 

Богом?
3. Що відбувається з процесом мислення віруючого, який народже-

ний згори?
4. Яким є моє покликання після примирення з Богом?
5. Про що кожен з нас повинен щиро молитися як посланець Христа?
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