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Передмова

Тема християнського виховання вивчалася щонайменше шість разів за при-
близно сто років видання суботніх біблійних уроків. Для вчителів та учнів можуть 
бути цікавими онлайн-публікації архівів, де можна вивчити ці уроки, видані в 1946, 
1952, 1969, 1986, 1990 і 2008 роках.

Мета уроків цього кварталу не полягає в тому, аби розкрити те саме, що і в 
уроках, вивчених у минулому. Замість цього, перед уроками цього кварталу стоїть 
завдання розкрити суть виховання у зв’язку з часом, в якому ми живемо сьогодні, 
поступово готуючи завершення роботи проповідування Євангелія в усьому світі.

З тих пір як Ісус дав обітницю: «А коли відійду й приготую вам місце, Я знову 
прийду й заберу вас до Себе, щоб де Я – були й ви» (Від Івана 14:3) минуло ба-
гато поколінь. Робота поширення Євангелія і приготування до повернення Ісуса 
триває. Одного разу Він, нарешті, повернеться і покоління, яке буде живим при 
Його приході, стане останнім.

З самого початку Адвентистського Руху віруючі мали надію, що вони нале-
жатимуть до «останнього покоління». Однак Господь все ще зволікає. Очевидно, 
що ще необхідно виконати роботу і всередині церкви, і поза церквою. Бо «коли 
плід доспіє, зараз він «посилає серпа, бо настали жнива» (Від Марка 4:29). 
«Коли характер Христа досконало відтвориться в Його народі, Він прийде, щоб 
назвати їх Своїми». – Наочні уроки Христа. – С.69.

Справжнє виховання і освіта визначається як «гармонійний розвиток фізич-
них, розумових здібностей людини з ранніх років її життя, а також духовний розви-
ток. Правильне виховання готує кожного до радісного служіння в цьому світі і до 
ще більш піднесеного й радісного служіння в житті вічному». – Виховання. – С.13. 
Безумовно, з огляду на те, що в нас усіх ця підготовка ще не завершена, ми по-
винні щиро і старанно досліджувати, щоб осягнути справжнє виховання.

Понад століття тому це урочисте завдання було доручено церкві: «Тепер, 
як ніколи раніше, нам потрібно осягнути справжню науку виховання. Якщо ми 
не усвідомимо це, то ніколи не ввійдемо в Царство Боже» // Християнський 
вихователь, 1 серпня 1897 року.

Отож, звернімо увагу на це важливе завдання, відповімо на заклик і завер-
шимо роботу виховання в останньому поколінні.

Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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Субота, 6 липня 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ОЗДОРОВЧО-
ГО ЦЕНТРУ В УКРАЇНІ

Україна – це країна, яка розташована в Східній Європі. 
Вона межує з Росією, Білоруссю, Польщею, Словач-
чиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, а також 
омивається Чорним і Азовським морями на півдні 
й південному сході відповідно. Чисельність жителів 
України становить 42,5 мільйони. Домінуючі релі-
гії – східна православна і грецька католицька. Сто-
лиця держави і найбільше місто – це Київ.

Звістка Реформації з’явилася в країні в 1940-х 
роках. У різних місцях цього регіону Європи Адвен-
тисти Сьомого Дня Реформаційного Руху своїми словами і своїм життям 
свідчили про світло Трьохангельської звістки. Така робота велася за часів 
комуністичного режиму. У 1990-х роках, під час розпаду СРСР, Україна стала 
вільною, незалежною державою. Ми побудували молитовні будинки і почали 
роботу в нових місцях.

Однак сьогодні люди стали байдужими до релігії. Істина вже не є такою 
ж популярною, як раніше, і ті методи, якими вона була представлена раніше, 
зараз вже не настільки ефективні. Проте ще залишається один метод, який 
завжди доречний, – це медико-місіонерська робота. Перо Натхнення пише: 
«[Бог] бажає, щоб медична місіонерська робота приготувала шлях для про-
голошення істини спасіння для нашого часу, тобто шлях для проголошення 
звістки Третього ангела». «Наші санаторії повинні бути засобом досягнення 
людей». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.293, 225.

З огляду на те що у світі збільшується кількість хвороб і страждань, 
потреба в медико-місіонерській роботі зараз є більшою, ніж будь-коли. У 
2014 році, щоб задовільнити цю потребу, ми зробили кроки для відкриття 
оздоровчого центру. З Божою допомогою ми купили ділянку землі в Закарпат-
ській області. Ця ділянка розташована поблизу міста Хуст, у дуже красивому, 
мальовничому місці, поруч з яким знаходяться термальні джерела. На цій 
ділянці знаходиться також недобудована будівля. Однак щоб завершити цей 
проект, нам необхідно більше коштів. У нашій країні дуже складна фінансова 
ситуація. Багато наших братів змушені їхати в інші країни, щоб заробити 
гроші на прожиття. З цієї причини ми звертаємося до всіх наших братів і 
сестер по всьому світу з проханням допомогти нам фінансовими ресурсами 
для завершення цього проекту. Таким чином можна допомогти душам, які 
потребують лікування, і підготувати шлях, аби поділитися звісткою Євангелія. 
Нехай Бог благословить кожного, хто дає!

Ваші брати і сестри у Христі з України
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Урок 1  Субота, 6 липня 2019 року

«Iдiть... i навчiть»
«Та ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете Мені 

свідками в Єрусалимі і у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі» (Дії 1:8).
«Бог може діяти з великою силою, якщо люди обирають керівництво Його 

Духа». – Дії апостолів. – С.49.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.25-34.

Понеділок  30 червня

1. НАВЧІТЬ УСІ НАРОДИ
а. Яке доручення дав Ісус Своїм послідовникам? Від Матвія 28:19, 20.

«Доручення проповідувати Євангеліє – це великий місіонерський привілей 
Христового Царства. Учні мали ревно працювати для спасіння душ, несучи всім 
запрошення милості. Вони не повинні були чекати, поки люди самі прийдуть до 
них, натомість іти до людей зі своєю вісткою». – Дії апостолів. – С.28.

б. Як прогресуватиме їхня робота і наскільки всеосяжною вона повинна 
бути? Дії 1:8.

«Хоч Мій народ не прийшов до Мене, щоб отримати вічне життя, хоч свя-
щеники та начальники зробили зі Мною те, що хотіли, і відкинули Мене, їм буде 
надана ще одна можливість прийняти Сина Божого. Я охоче приймаю всіх, хто 
приходить до Мене, визнаючи свої гріхи. Того, хто приходить до Мене, не прожену 
геть. Вам, Моїм учням, Я доручаю цю вістку милості. Вона має бути проповідана 
як юдеям, так і язичникам; спочатку Ізраїлеві, а потім кожному народові, племені 
та язику, аби всі, хто вірує, були зібрані в одну церкву». – Там саме. – С.27, 28.
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Понеділок  1 липня

2. ПОВІЛЬНІ ДО НАВЧАННЯ
а. Як учні часто відволікалися, коли Ісус намагався застерегти їх про Свій 

арешт і розп’яття? Від Марка 9:31-34; Від Луки 22:21-24.

«Подорожуючи по Галілеї, Христос знову старався підготувати учнів до Своїх 
майбутніх випробувань. Він говорив їм, що має піти до Єрусалима, аби там бути 
відданим на смерть, а потім воскреснути. До цього Він додав дивне і урочисте 
повідомлення, що буде відданий до рук Своїх ворогів. Але і цього разу учні не 
зрозуміли Його слів. Хоча над ними нависла тінь великого смутку, у їхніх серцях 
знайшов місце дух суперництва. Вони сперечалися між собою, хто з них буде 
більшим у Царстві. Учні бажали приховати цю суперечку від Ісуса, тому дорогою 
до Капернаума не пішли, як завжди, поруч з Ним, а залишалися позаду. Отже, 
коли вони ввійшли до Капернаума, Христос ішов попереду. Ісус знав їхні думки і 
бажав дати їм пораду та повчання. Але для цього Він чекав слушної нагоди, коли 
їхні серця будуть відкриті, щоб прийняти Його слова». – Бажання віків. – С.432.

«Учні не полишали думки про те, що Христос відстоїть Свою владу і посяде 
престол Давида. Кожний з них плекав надію зайняти найвищу посаду в цьому 
царстві. Вони порівнювали себе з іншими, і, замість того щоб визнати своїх бра-
тів вищими за себе, ставили себе на перше місце». – Там саме. – С.643, 644.

б. Як сталося, що все це застало їх зненацька? Від Луки 24:13-22.

«Дивно, але учні не пам’ятали слів Христа, і не розуміли, що Він передрік 
усі ці події! Вони не усвідомлювали, що остання частина Його пророцтва про 
Своє воскресіння третього дня повинна була виконатися так само дослівно, як і 
перша його частина. Вони повинні були пам’ятати про це! Священики і началь-
ники Ізраїлю не забули цього. «А наступного дня, що за п’ятницею, до Пилата 
зібралися первосвященики та фарисеї, і сказали: «Пригадали ми, пане, собі, 
що обманець отой, як живий іще був, то сказав: «По трьох днях Я воскресну» 
(Від Матвія 27:62, 63). Але учні не пам’ятали цих слів». – Там саме. – С.796.
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Вівторок  2 липня

3. ОБІЦЯНИЙ ІНШИЙ УЧИТЕЛЬ
а. Як Ісус продовжив навчати учнів після Свого вознесіння?    

Від Івана 16:12, 13.

б. Як Святий Дух навчає і виправляє нас? Від Івана 16:8.

«Проповідь Слова Божого буде безрезультатною без присутності і допомоги 
Святого Духа, бо цей Дух є єдиним дієвим Учителем Божественної істини. Лише 
коли істина вливається в серце Духом Святим, вона пожвавить совість і змінить 
життя. Служитель може представити людям букву Слова Божого, він може 
бути знайомий з усіма його веліннями і обітницями, однак сіяння ним насіння 
євангельської істини не буде успішним, якщо це насіння не буде пробуджене до 
життя росою з неба. Без співпраці з Духом Божим ніяка освіта, ніякі переваги 
і сприятливі можливості, якими б великими вони не були, не можуть зробити 
служителя каналом злиття Божественного світла. Перш, ніж була написана 
перша книга Нового Заповіту, перш, ніж була виголошена хоча б одна проповідь 
на євангельську тему після вознесіння Христа, Дух Святий зійшов на учнів, які 
молилися. І тоді їхні вороги засвідчили: «Ви своєю наукою переповнили Єруса-
лим» (Дії 5:28)». – Служителі Євангелія. – С.284.

в. Який особливий дар Бог дає Останку? Об’явлення 12:17; 19:10. Де цей 
дар діє сьогодні?

«Я взяла дорогоцінну Біблію і оточила її декількома Свідоцтвами для церкви, 
які були дані народу Божому. Тут, сказала я, розглянуті справи майже всіх людей 
і вказані гріхи, яких їм необхідно уникати... Але мало хто з вас знайомі зі змістом 
Свідоцтв. Ви погано знаєте Писання. Якби ви поставили собі за мету вивчити 
Слово Боже, якби ви захотіли відповідати біблійному стандарту і спрямували б 
до християнської досконалості, то вам не знадобилися б Свідоцтва. Але саме 
тому, що ви нехтували Богом натхненною Книгою, Господь спробував досягти 
ваших сердець простими, прямими свідоцтвами, що направляють вашу увагу 
на натхненні слова, яким ви не бажали коритися, і які закликають вас будувати 
своє життя згідно з Його чистим і піднесеним вченням». – Свідоцтва для цер-
кви. – Т.2. – С.605.
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Середа  3 липня

4. ДУХ ДАНИЙ
а. Як була повторена обітниця про Духа Святого? Дії 1:4-9.

«Христос відкрив учням глибокі істини. Але для них виявилося найважчим 
зберігати Його науку, відмінною від традицій і приписів книжників та фарисеїв... 
Земні ідеї, дочасні речі продовжували посідати чільне місце в їхній свідомості. 
Вони не розуміли духовної природи Христового Царства, хоч Він їм не раз це 
пояснював. Апостоли перебували в розгубленості і не змогли збагнути значення 
Писань, які представляв їм Христос. Багато з його повчань, здавалося, були 
майже забуті ними. Ісус бачив, що вони не розуміють справжнього значення Його 
слів. Сповнений співчуття до них, Він обіцяв, що Дух Святий пригадає їм усе, 
що Він говорив. Ще залишилося багато несказаного, бо учні на той час не могли 
збагнути усього. Пізніше це було відкрито Духом, Котрий збудив їхній розум для 
усвідомлення небесного». – Бажання віків. – С.670, 671.

б. Що сталося, коли обітниця виконалась? Дії 2:1-4.

«Під впливом цього небесного світла тексти Писань, які Христос пояснював 
учням, постали перед ними в повному сяйві досконалої істини. Завіса, котра 
заважала їм повністю побачити те, що було скасоване, тепер піднялася, і вони 
чітко усвідомили мету місії Христа, а також природу Його Царства. Вони тепер 
могли із силою свідчити про Спасителя, і коли пояснювали своїм слухачам План 
спасіння, чимало з них переконувалися в правдивості слів апостолів». – Дії 
апостолів. – С.44.

«Що сталося, після того як Святий Дух був злитий в День П’ятидесятниці? 
Радісна новина про воскреслого Спасителя досягла найвіддаленіших куточків 
населеного світу. Коли учні проголошували вістку про спасаючу благодать, сер-
ця слухачів упокорювалися її силі... Кожний християнин бачив у своєму братові 
одкровення Божественної любові та прихильності. Усіх об’єднувала одна мета, 
усі інші інтереси поступилися їй місцем. Віруючі прагнули явити світові христопо-
дібний характер і працювати для зростання Його Царства». – Там саме. – С.48.
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Четвер  4 липня

5. УСЬОМУ СВІТОВІ
а. Як деякі віруючі були м’яко викриті за те, що не зростали в пізнанні?  

До євреїв 5:12.

«Багато хто з тих, які повинні були бути вже вчителями, ледь вивчили абетку 
християнського життя. Вони постійно потребують того, щоб їх хтось навчав. Вони 
не зростають у святості, вірі, надії, радості та вдячності. Христос безмежною ціною 
відкрив нам шлях, щоб ми могли жити християнським життям... Вірою в Христа 
великий апостол зберігав незмінність і красу свого шляху. Він витримував опір, 
образи, переслідування, тюремне ув’язнення з такою непорушністю і лагідністю, 
які міг дарувати тільки Христос. Наші обов’язки не менші за його обов’язки. Наші 
привілеї великі, наші можливості величезні. Велике світло сяє на нас, але воно 
стане темрявою для тих, які відмовляться слідувати його повчанням». // Рев’ю 
енд Геральд, 30 травня 1882 року.

б. Яку роботу необхідно зробити ще? Як? Від Матвія 24:14.

«Дух Всемогутнього зворушує людські серця, і хто піддається Його впливові, 
ті стають свідками Бога та Його істини. У багатьох місцях посвячені особистості 
передають іншим світло, котре освітило їм шлях спасіння через Христа. І якщо 
вони дають можливість своєму світлу світити для інших, як це було з охрещеними 
Духом у День П’ятидесятниці, то вони отримуватимуть дедалі більшу силу Духа. 
Так уся земля має освітитися славою Божою». – Дії апостолів. – С.54.

П’ятниця  5 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким чином велике доручення вимагає дій від мене сьогодні?
2. Чому учні були захоплені зненацька арештом Ісуса і Його розп’ят-

тям?
3. Яка роль Святого Духа у вихованні та освіті?
4. Як злиття Духа змінило перших християн?
5. Яка освіта необхідна світові перед Другим приходом Христа?
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Урок 2  Субота, 13 липня 2019 року

Принципи виховання та освiти
«Початок премудрості – страх перед Господом, – добрий розум у тих, 

хто виконує [заповіді Його], Його слава навіки стоїть!» (Псалом 111:10 
переклад з англ.).

«Не можна жодної миті забувати про мету, заради якої ви здобуваєте освіту. 
А вона повинна полягати в наступному: вам потрібно так розвинути і спрямувати 
в потрібне русло свої здібності, щоб приносити максимум користі і благословляти 
ближніх в міру своїх здібностей». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.223, 224.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.13-19.

Неділя  7 липня

1. ДЖЕРЕЛО МУДРОСТІ Й ЗНАННЯ
а. Де знаходиться джерело справжньої мудрості?    

Приповісті 9:10; До колосян 2:2, 3.

«Як Місяць і планети Сонячної системи світять відбитим від Сонця світлом, 
так і великі мислителі світу, поки їх вчення істинне, відображають промені Сонця 
Праведності. Кожен проблиск думки, кожен спалах розуму та інтелекту виходять 
від цього Світла світу». – Виховання. – С.14.

б. Як Господь наділяє смертних Своєю мудрістю?     
Приповісті 2:6; Псалом 32:8.

«В яку сферу дослідження ми б не поринули, маючи щире бажання дійти до 
істини, ми виявимо невидимий і могутній Розум, який діє у всьому і всюди. Розум 
людини торкається Розуму Божого, обмежений – з Безмежним. Неможливо в 
повній мірі оцінити піднесену й шляхетну дію такого спілкування на тіло, розум 
і душу». – Там саме.
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Понеділок  8 липня

2. БОЖИЙ ІДЕАЛ
а. Якими є шляхи Бога в порівнянні з нашими? Ісаї 55:8, 9. Як це відобра-

жається в Божому ідеалі виховання для нас?

«Наші уявлення про виховання занадто поверхові й обмежені. У зв’язку з цим 
дуже і дуже нагальним є розширення сфери наших знань у цій області, установка 
більш високих ідеалів. Правильне виховання включає в себе набагато більше, 
аніж просто певний курс навчання. Це є набагато значніше, ніж тільки підготовка 
до цього життя. Виховання повинно охоплювати усі сторони людської особистості 
і весь період існування, можливий для людини. Правильне виховання передбачає 
гармонійний розвиток фізичних, розумових і духовних здібностей людини. Воно 
готує кожного до радісного служіння у цьому світі та до ще більш радіснішого й 
піднесеного служіння у житті вічному». – Виховання. – С.13.

б. Отже, яка мета справжнього виховання? До ефесян 3:14-19.

«Вищим за усі навіть найвищі людські прагнення для Божих дітей є Божий 
ідеал. Благочестя, богоподібність – ось мета, до якої слід прагнути. Перед учнем 
тут відкривається шлях постійного прогресу. У нього є мета для досягнення, 
зразок для наслідування, який включає в себе все добре, чисте і благородне. Він 
досягне значних успіхів у надбанні справжнього знання. Але його зусилля будуть 
зосереджені на предметах настільки більш піднесених, ніж егоїстичні й тимчасові 
інтереси, наскільки небеса вище землі». – Там саме. – С.18, 19.

в. До чого ми повинні прагнути? Єремії 9:23, 24.

«Виховання та навчання молоді було завжди важливою і серйозною роботою. 
Головна мета виховного процесу – правильний розвиток характеру, щоб людина 
була придатною належним чином виконувати обов’язки в цьому земному житті, а 
потім увійшла в майбутнє, безсмертне життя. Вічність відкриє, як була виконана 
ця робота. Якби служителі церкви і вчителі до кінця розуміли відповідальність, 
що лежить на них, то ми побачили б зовсім інший стан справ у сучасному світі. 
Але вони занадто обмежені у своїх поглядах і цілях і не розуміють важливість 
своєї роботи та її наслідки». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.418.
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Вівторок  9 липня

3. ЗВ’ЯЗОК З БОГОМ
а. Як була створена людина? Буття 1:27. З яким потенціалом?

«Бог на Свій образ людину створив» (Буття 1:27), і Його метою було, щоб, 
живучи нескінченно, людина з кожним днем все більш повно розкривала образ і 
відображала славу свого Творця... Якби вона залишилася вірною Богові, все було 
б так завжди. Протягом усього свого нескінченного життя вона здобувала б нові 
скарби знань, відкривала б свіжі джерела щастя і отримувала б все більш чітке 
розуміння мудрості, могутності та любові Бога. Дедалі повніше вона б втілювала 
мету свого створення, дедалі досконаліше відображала б славу Творця.

Через непослух Творцеві вона втратила все це. Подоба Божа була спотворена 
гріхом і майже стерта. Людина фізично ослабла, почала розумово деградувати, 
її духовне бачення згасло. Тепер вона стала смертною. Але Бог не залишив 
людський рід без надії. Безмежною любов’ю і милістю був розроблений План 
спасіння грішної людини і дароване життя з випробувальним терміном. Тільки 
викуплення могло повернути людині подобу її Творця, повернути до досконало-
сті, в якій вона була створена, сприяти розвитку її тіла, розуму і душі так, щоб 
початковий задум її створення міг бути здійснений. Ось мета виховання, ось 
велика мета життя». – Виховання. – С.15, 16.

б. Яке бажання повинно наповнювати кожне серце? Псалом 86:11.

«Кожна людина, створена за образом Божим, наділена властивостями, 
схожими зі здібностями Творця, – індивідуальністю, здатністю думати і діяти... 
Саме справжнє виховання і передбачає розвиток у людини цих якостей, здатності 
думати, а не просто відображати думки інших. Замість того, щоб обмежувати 
свої дослідження вивченням того, що сказано і написано людьми, вони повинні 
направляти погляди до джерел істини, до великих просторів, що відкриваються 
для досліджень у природі і в Божественному одкровенні...

Справжнє виховання дає більші результати, ніж просто розвинений розум 
і фізичну підготовку. Воно ушляхетнює характер настільки, що істину і чесність 
не приносять в жертву егоїстичним бажанням або честолюбству, воно захищає 
помисли від зла... Дедалі більше й більше розмірковуючи над досконалістю ха-
рактеру свого Спасителя, людський розум оновлюється, і душа перетворюється 
за образом Божим». – Там саме. – С.17, 18.
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Середа  10 липня

4. СЛУЖІННЯ ІНШИМ
а. Що ми відчуваємо, якщо знаємо Бога? 1 Івана 4:16, 19.

«Любов як основа творіння і викуплення є рушійною силою правильного 
виховання. Про це доступно сказано в Законі, який даний Богом як керівництво 
в житті. Перша і найбільша заповідь свідчить: «Люби Господа Бога твого всім 
серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом» 
(Від Луки 10:27). Любов до Нього, безмежна, всепоглинаюча, вона пронизує 
всю нашу сутність, розуміння і серце, вона є неодмінною умовою найкращого 
розвитку всіх наших здібностей. Це означає, що в усьому – в тілі, в розумі і в 
душі – відновиться Божий образ». – Виховання. – С.16.

«У серці, обновленому Божественною благодаттю, любов є діючим прин-
ципом. Вона змінює характер, керує спонуканнями, контролює пристрасті, ути-
хомирює ворожнечу й облагороджує почуття. Ця любов, що викохана в серці, 
робить людину щасливою і впливає на оточуючих». – Дорога до Христа. – С.59.

б. Як Божа любов впливає на наші взаємини з іншими людьми?   
Від Івана 13:34.

«Ми повинні виявляти до людей таку ж саму зацікавленість, ніжність і дов-
готерпіння, які [Ісус] виявляє до нас. «Як Я вас полюбив, – говорить Він, – так 
любіть один одного й ви!» (Від Івана 13:34). Якщо Христос живе в нас, то ми 
виявлятимемо Його безкорисливу любов до всіх, із ким нам доводиться мати 
справу. Побачивши людей, що потребують співчуття й допомоги, ми не будемо 
запитувати: «Чи варті вони?», а спитаємо: «Як я можу допомогти їм?» – Служіння 
зцілення. – С.162.

«Сатана використовує вельми витончені методи, впроваджуючи свої плани 
і принципи в систему освіти, таким чином опановуючи розумом дітей та молоді. 
Справа кожного справжнього вчителя – руйнувати його задуми. Ми маємо уро-
чистий, священний договір з Богом виховувати наших дітей для Нього, а не для 
світу, вчити їх довіряти себе не світові, а любові й страху Божому і виконувати 
Його заповіді. Дітей потрібно переконати, що вони створені за образом Творця 
і що Христос є Прикладом, Який вони зобов’язані наслідувати. Найсерйозніша 
увага має бути приділена освіті, яка дасть пізнання спасіння і змінить життя і 
характер за Божественною подобою». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.127.
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Четвер  11 липня

5. ПОВНИЙ ПЛАН ВИХОВАННЯ І ОСВІТИ
а. Що охоплює план Бога? 1 до солунян 5:23.

б. Як дитинство Ісуса ілюструє цю повноту? Від Луки 2:51, 52.

в. Як ми можемо мати успіх у вихованні та освіті? До римлян 12:1, 2.

«Різноманітні спроможності розуму, душі і тіла Бог дав людині, щоб усіма 
своїми силами вона намагалася досягнути найвищого ступеню досконалості. Але 
у цій справі не повинно бути місця егоїзмові, або відчуттю власної винятковості, 
оскільки характером Бога, подобу Якого ми маємо в собі відновити, – є любов і 
доброзичливість. Кожне дарування, властивість характеру, якими Творець наді-
лив нас, повинні служити звеличенню Його слави і духовному зростанню наших 
ближніх. Лише таке застосування буде найчистішим, благородним і щасливим.

Якби цьому принципу надавали належної уваги, яка докорінна зміна відбула-
ся б у деяких загальноприйнятих методах виховання і освіти!.. Учень прагнув би 
розвивати в собі Божі дари не для того, щоб перевершити інших, а щоб виконати 
намір Творця та уподібнитися до Нього». – Патріархи і пророки. – С.595.

«Той, Хто створив людину, подбав про те, щоб вона розвивалася фізично, 
розумово й духовно. Отже, справжній успіх освіти залежить від того, наскільки 
люди виявляють вірність у здійсненні плану Творця». – Там саме.

П’ятниця  12 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Де ми можемо знайти джерело мудрості?
2. Яка мета справжнього виховання?
3. Яку роботу необхідно здійснювати в кожній віруючій людині?
4. Яким чином виховання навчає нас служити іншим людям?
5. Які частини нашого єства охоплює повне виховання і освіта?
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Урок 3  Субота, 20 липня 2019 року

Початковий зразок виховання
«І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала 

його та його доглядала» (Буття 2:15).
«Система виховання, започаткована при створенні світу, є прикладом для 

людини протягом всієї історії землі. Школа, заснована в Едені, райському бу-
динку наших перших батьків, була ілюстрацією Його принципів. Еденський сад 
представляв собою величезний клас, природа – підручник, Сам Творець був 
Учителем, а батьки всього людства – учнями». – Виховання. – С.20.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.20-22.

Неділя 14 липня

1. ДІМ
а. Як були влаштовані перший дім і сім’я? Буття 2:8; 1:28.

«Оселя наших прабатьків мала стати зразком для інших, коли їхні діти розсе-
лилися б по землі. Ця домівка, прикрашена руками Самого Бога, не була пишним 
палацом. Людина в своїй гордості приходить у захват від прекрасних і розкішних 
споруд, хизуючись чином своїх рук; але Бог поселив Адама в саду. Це була його 
оселя. Блакитне небо було її дахом; земля, вкрита ніжними квітами та зеленим 
килимом трави, служила за підлогу, а рясно вкриті листям гілки прекрасних дерев 
були для неї покровом. Стіни оселі прикрашали величні витвори рук Всевишнього 
Митця. Оточення, в якому перебувала свята пара, залишається наукою на всі 
часи: справжнє щастя – не потурати гордощам і розкоші, а спілкуватися з Богом 
через Його творіння. Якби люди менше захоплювалися усім штучним, а прагнули 
б простоти, їхнє життя набагато більше відповідало б тому наміру, який був у 
Бога на меті при творінні». – Патріархи і пророки. – С.49, 50.
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Понеділок 15 липня

2. САД
а. Який рід занять забезпечив Еден нашим прабатькам? Буття 2:15. Чому 

це настільки важливо для нас сьогодні?

«Сім’ї і заклади повинні більше застосовувати науку культивації ґрунту та 
його покращення. Якби тільки люди знали цінність продуктів, які родить земля 
відповідної пори, то докладали би більше старань-зусиль для обробки землі. 
Усім слід знати про особливу цінність свіжих фруктів та овочів, узятих просто із 
саду та городу». – Поради щодо їжі та харчування. – С.312.

«Кращим за будь-який багатий спадок, який ви можете дати своїм дітям, 
буде дар здорового тіла, здорового розуму та шляхетного характеру. Люди, які 
розуміють, у чому полягає справжній успіх у житті, швидко здобудуть мудрість. 
Обираючи місце для життя, вони будуть орієнтуватися на те, що є найкращим 
у житті...

Ідіть туди, де на віддалі від збудження і легковажних розваг міського життя 
ви зможете запропонувати дітям своє товариство, навчати їх пізнавати Бога 
через Його діла та виховувати їх для непорочного корисного життя». – Служіння 
зцілення. – С.366, 367.

«Батькам, які живуть в містах, Господь посилає застереження: «Зберіть 
своїх дітей в своїх оселях; відокремте їх від тих, які нехтують заповідями Бога, 
які вчать злу і практикують його. Виїжджайте з міст якомога швидше». – Медичне 
служіння. – С.310.

б. Чого Бог вчить нас щодо справжньої праці? 1 до солунян 4:11, 12.

«Бог призначив працю людині як благословення, щоб її розум був зайня-
тий, її тіло зміцнювалося, і її здібності розвивалися. Адам отримував найвищу 
насолоду у розумовій і фізичній діяльності свого святого життя». – Віра, якою я 
живу. – С.232.

«Практична робота сприяє виробленню спостережливості й незалежності 
мислення. Фізична праця, що виконується правильно, сприяє розвитку практичної 
мудрості, яку ми називаємо здоровим глуздом. Так народжується здатність плану-
вати і виконувати намічене, зміцнюється мужність і наполегливість, виховується 
тактовність і майстерність». – Виховання. – С.220.
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Вівторок  16 липня

3. МІСЦЕ НАВЧАННЯ
а. Що було серед уроків, які були дані в Едені? Псалом 19:1-3.

«Книга природи відкривала перед [нашими прабатьками] живі уроки, давала 
їм невичерпне джерело знань і насолоди. Кожний листочок в лісі й кожний камінь 
у горах, кожна зірка, що світиться, земля і море, і небо носили відбиток Божого 
Імені. Жителі Едену спілкувалися і з живими, і з неживими творіннями: деревами, 
квітами, листям, з усілякою живою істотою, і таємниця кожного з них – від водних 
велетнів до порошинки у сонячному промінні – розкривалася в їхній свідомості. 
Божа слава, що відбивається на небосхилі і в незліченних світах з їхнім регу-
лярним круговим обертанням, «хмара в повітрі» (Йова 37:16), таємниці світла 
та звуку, дня і ночі – все це було предметом вивчення учнями першої земної 
школи». – Виховання. – С.21.

«Замість життя там, де можна бачити лише творіння людських рук, де ви-
довища і звуки часто навіюють лихі думки, де метушня та сум’яття викликають 
утому й неспокій, вирушайте туди, де зможете споглядати Божі діла. Знайдіть 
духовний спокій у красі, тиші і спокої природи. Нехай ваше око тішать зеленіючі 
лани, діброви й гори. Зверніть свій погляд угору на блакитне небо, не затьмарене 
міським пилом і димом, дихайте цілющим повітрям небесних просторів». – Слу-
жіння зцілення. – С.367.

б. Які уроки представлені через процес вирощування рослин?    
Від Луки 12:27.

«Обробіток землі – одне з кращих занять, які розробляють м’язи і заспо-
коюють розум. Вивчення основ агрономії має стати азбукою освіти в наших 
школах. Це найперша справа, з якої потрібно починати». – Свідоцтва для цер-
кви. – Т.6. – С.179.

«Навчіть учнів одночасно з отриманням знань від вчителів і з підручників 
брати уроки з природи і робити для себе висновки. Після практичних занять із 
садівництва запитайте їх, чого вони навчилися, доглядаючи за рослинами. Коли 
вони милуються прекрасним пейзажем, задайте їм питання: чому Бог наділив 
поля і ліси такими гарними і різноманітними відтінками? Чому в природі немає 
суцільного темно-коричневого кольору?.. Навчіть їх помічати Божу турботу про 
нас, її прояв усюди в природі, чудову відповідність усього нашим потребам і 
щастю». – Виховання. – С.119.
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Середа 17 липня

4. МІСЦЕ ПОКЛОНІННЯ
а. Що мешканці Едену робили щодня? Буття 3:8 (перша частина).

«У співі пташок, шелесті дерев і шумі моря ми й досі можемо чути голос Того, 
Хто «як повіяв денний холодок» розмовляв з Адамом в Едені. Споглядаючи Його 
силу в природі, ми знаходимо розраду, оскільки Слово, котрим створено все, дає 
життя душі». – Бажання віків. – С.281, 282.

«Відчуваючи безмірну любов до Своїх дітей, наш Небесний Отець виховував 
їх особисто. Часто їх відвідували Його вісники, святі ангели і від них вони отри-
мували поради і настанови. Часто, прогулюючись по саду в прохолоді дня, вони 
чули голос Бога і віч-на-віч спілкувалися з Вічносущим». – Виховання. – С.21.

«Адам і Єва у своїй непорочній чистоті насолоджувалися картинами та зву-
ками Едену. Бог призначив їм роботу в саду – «порати його та його зберігати» 
(Буття 2:15). Щоденна праця приносила їм здоров’я й задоволення, і щаслива 
пара радо вітала свого Творця, коли Він у денну прохолоду ходив та розмовляв 
з ними». – Служіння зцілення. – С.261.

б. Які уроки можна отримати з поклоніння серед Божого творіння?   
До римлянам 1:20; Псалом 104:10-24.

«Природа сповнена духовних уроків для людства. Квіти вмирають для того 
лише, щоб дати початок новому життю; і в цьому явищі нам дається урок про 
воскресіння. Всі, хто любить Бога, розквітнуть знов у небесному Едені». – Вибрані 
вісті. – Кн.1. – С.291.

«Дітей потрібно навчати тому, що виховає в них мужність чинити опір злу. 
Скеруйте їхню увагу від природи на Бога природи і таким чином вони познайом-
ляться з Творцем». – Виховання дітей. – С.49.

«Батьки можуть виходити з дітьми на повітря, щоб побачити Бога в природі. 
Дітям можна показати пахучі квіти і бруньки, що розпускаються, величні дерева 
і гарні стебла трави, і розповісти їм про те, що Бог створив все це за шість днів, 
а сьомий день освятив і спочивав цього дня. Таким чином, батьки можуть розум-
ними настановами зайняти думки дітей, щоб вони дивилися на явища природи 
і згадували їхнього великого Творця». – Там саме. – С.533.
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Четвер 18 липня

5. КАНАЛ БЛАГОСЛОВЕННЯ
а. Як сім’ї можуть стати каналами благословення для світу, подібно до того 

як річка Едену була для саду? Буття 1:28; 2:10; Від Матвія 22:39.

«Любов як основа творіння і викуплення є рушійною силою правильного 
виховання... Закон любові закликає нас присвятити наше тіло, розум і душу 
служінню Богу та ближнім. Це служіння, будучи благословенням для оточуючих, 
приносить найбільше благословення нам самим. В основі правильного розвитку 
людини полягає безкорисливість. Безкорисливість – це запорука високої культури 
розвитку всіх наших здібностей. Тільки так ми все більше стаємо учасниками 
Божественної природи, готуємося до небесного життя, тому що приймаємо небо 
в наші серця». – Виховання. – С.16.

б. Яка місія доручена християнській родині? 2 до коринтян 3:2.

«Місія сім’ї виходить за межі родинного кола. Християнська родина повинна 
стати наочним уроком, що ілюструє переваги істинних принципів життя. Такий 
приклад стане силою на добро у світі. Вплив справжньої сім’ї на людське серце й 
життя значно ефективніший за будь-яку з усіх виголошених проповідей. Молодь, 
яка виходить з такої сім’ї, передає іншим здобуті знання. Принципи благородного 
життя приймаються іншими родинами, а їхній піднесений, облагороджуючий 
вплив поширюється на все суспільство». – Служіння зцілення. – С.352.

«Нині світ має потребу в тому, чого потребував дев’ятнадцять століть 
тому – одкровенні Христа». – Там саме. – С.143.

П’ятниця  19 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що характеризувало Еденський сад як дім?
2. Чим були зайняті мешканці Едену?
3. Якою була система виховання в Едені?
4. Яким чином Еден був місцем для поклоніння?
5. Які уроки ви отримали з першого дому, школи і церкви?
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Урок 4  Субота, 27 липня 2019 року

Виховання в стародавньому 
Iзраїлi

«Знайшов Він його на пустинній землі та в степу завивання пустельних 
гієн, та й його оточив, уважав Він за ним, зберігав Він його, як зіницю оту 
Свого ока» (Повторення Закону 32:10).

«Люди, які твердо дотримувалися Божих принципів життя, завжди жили се-
ред полів і пагорбів, вони були землеробами, скотарями і пастухами, і в своєму 
вільному, незалежному житті з його широкими можливостями працювати, вчитися 
і роздумувати вони пізнавали Бога і вчили своїх дітей наслідувати Його справи і 
шляхи. Таким був метод виховання, який Бог бажав встановити в Ізраїлі». – Ви-
ховання. – С.33, 34.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.33-44.

Неділя  21 липня

1. ПАТРІАРХИ
а. Опишіть Авраама як приклад патріарха. Буття 18:17-19; 12:6-8.

«У давнину батько був головою і священиком своєї родини; його влада 
поширювалася на дітей навіть тоді, коли у них з’являлися власні сім’ї. Нащадки 
Авраама були навчені дивитися на нього як на авторитет у релігійних та світських 
справах. Авраам намагався увічнити таку патріархальну систему правління, 
оскільки вона допомагала зберегти знання про Бога. Необхідно було згуртувати 
усіх членів свого роду і таким чином поставити перепону на шляху ідолопоклон-
ства, котре встигло вже широко розповсюдитись і вкоренитись». – Патріархи і 
пророки. – С.141.

б. Який спосіб життя вели патріархи? До євреїв 11:8-10; Буття 25:27.
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Понеділок  22 липня

2. ВИХОВАННЯ У ПУСТЕЛІ
а. Як Господь керував вихованням Ізраїлю в пустелі?     

1 до коринтян 10:1-4; Ісаї 63:9.

«Господь управляв освітою Ізраїля. Його піклування не обмежувалося лише 
релігійною сферою; усе, що стосувалося розумового чи фізичного добробуту, 
також було в центрі уваги Божого Провидіння, підкорялось Божественному За-
конові». – Патріархи і пророки. – С.592.

«Навіть забезпечивши їх їжею, Бог намагався дарувати їм найвище благо. 
Манна, якою вони харчувалися в пустелі, сприяла розвитку фізичних, розумових 
і духовних сил». – Виховання. – С.38.

«Єврейський народ виховувався під час своїх мандрів по пустелі. Вони займа-
лися і фізичною, і розумовою працею. Вони розробляли свої м’язи, займаючись 
різними видами праці. Історія життя вибраного народу Божого в пустелі була за-
писана для блага Божого Ізраїлю до кінця часу... Господь не залишив Свій народ 
в їхніх мандрах по пустелі, але багато хто з них покинули Господа. Виховання, 
яке вони отримали в Єгипті, зробило їх схильними до спокус, ідолопоклонства 
та розпусти, і оскільки вони нехтували заповідями Господа, майже всі дорослі, 
які вийшли з Єгипту, померли в пустелі; але їхнім дітям було дозволено увійти в 
Ханаан». // Рев’ю енд Геральд, 17 грудня 1895 року.

«Коли вони розташовувалися табором, усі пов’язані з цим клопоти служили 
наочним уроком для дітей, прищеплюючи їм звички акуратності, уваги і порядку. 
Якщо діти були досить дорослими, то повинні були вчитися ставити намети, в 
яких вони могли б жити, і дотримуватися досконалого порядку у всьому, що вони 
робили... Вони постійно отримували настанови щодо небесних істин. Батьки 
невпинно пояснювали дітям, чому вони мандрують по пустелі, чому був даний 
Закон на Синаї, що від них очікується і якими вони повинні стати, коли досягнуть 
обіцяної землі». – Звеличуйте Його! – С.145.

«Ізраїль мав потребу саме в тому досвіді, який Бог дав їм, і не було іншої 
сили, яка б так поводилася з ними, як Христос під час усіх тих довгих мандрів по 
пустелі. Виховання Ізраїлю не було довірено людям; їх вчив Той, Хто має без-
межну мудрість. Вони щодня навчалися того, якою, за Божою вимогою, повинна 
бути Його церква на землі». – Рукописи. – Т.18. – С.234. П
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Вівторок  23 липня

3. БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ ІЗРАЇЛЮ
а. З якою метою Бог поселив Ізраїль в Ханаані?     

Повторення Закону 4:5-10; 11:22-24.

«Бог обрав Ізраїля, щоб через нього відкрити Свій характер людям. Він бажав, 
аби вони стали джерелами спасіння у світі... На світанку історії Ізраїлю народи 
світу через своє розтління втратили Богопізнання. Колись вони знали Його, од-
нак через те, що «не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли 
своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце» (До римлян 1:21). 
Однак Бог у Своїй милості не знищив їх. Він бажав дати їм ще одну можливість 
познайомитися з Ним за допомогою Його вибраного народу. Через учення про 
жертвоприношення Христос мав бути звеличений перед усіма народами, і кожний, 
хто дивитиметься на Нього, житиме». – Дії апостолів. – С.14.

«Бог оселив Свій народ в Ханаані, щоб він як могутній щит стримував потік 
аморальності, здатний затопити увесь світ». – Патріархи і пророки. – С.544.

б. Чи досягли успіху ізраїльтяни у здійсненні цього плану?   
Суддів 2:7, 10-12; 1:28.

«Господь зі Свого боку вірно виконав усі дані Ізраїлеві обітниці. Ісус Навин 
подолав силу хананеїв та поділив землю між поколіннями. Їм залишалося лише, 
покладаючись на обітницю про Божественну допомогу, остаточно прогнати 
мешканців цієї землі. Та вони не зробили цього. Укладаючи угоди з хананеями, 
ізраїльтяни грубо порушували Боже повеління і тим самим не виконали умов, 
на яких Він обіцяв дати їм Ханаанську землю у володіння». – Там саме. – С.543.

«Усюди, де в Ізраїлі дотримувалися Божественного плану виховання, було 
видно результати, які свідчили про його Автора. На жаль, у багатьох поколіннях 
сформувалися такі характери, які зовсім не відображали виховання за небес-
ним планом. Божі наміри здійснилися тільки частково і недосконало. Невір’ям і 
зневагою до Божих вказівок ізраїльтяни допустили в своє оточення такі спокуси, 
перед якими мало хто міг встояти». – Виховання. – С.45.
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Середа  24 липня

4. ШКОЛИ ПРОРОКІВ
а. Згадуючи існування шкіл пророків, чого ми можемо навчитися відносно 

їхньої природи і діяльності? 1 Самуїлова 19:18-20; 2 царів 6:1-7.

«Школи пророків заснував Самуїл; вони повинні були стати перешкодою 
на шляху загального морального зіпсуття, підтримувати молодь на належному 
моральному та духовному рівні, забезпечуючи подальше процвітання нації. 
Пророчі школи готували майбутніх керівників і радників богобоязливих мужів. З 
цією метою Самуїл збирав молодих, побожних, розумних і старанних юнаків. Їх 
називали синами пророків. Природний хист юнаків збагачувався мудрістю згори 
під час особистого спілкування з Богом і вивчення Його Слова та Його діянь. 
Вчителями були мужі, котрі не лише мали глибокі пізнання Божественної істи-
ни, а й перебували у тісному контакті з Богом, отримавши особливий дар Його 
Духа. Вони користувалися повагою і довір’ям народу завдяки своїй ученості й 
побожності». – Патріархи і пророки. – С.593.

«Основними предметами, що вивчалися в цих школах, були Закон Божий і 
постанови, дані через Мойсея; священна історія, духовна музика та поезія. Ве-
ликою метою навчання було пізнання волі Божої і обов’язків Його народу перед 
Ним. У літописах священної історії простежувалися сліди Єгови. З подій минулого 
отримувалися уроки настанов для майбутнього. Великі істини, представлені в 
символічних образах закону Мойсея, викладалися учням, і вірою вони осягали 
головне – Агнця Божого, Якому належало взяти на Себе гріхи всього світу». – Ос-
нови християнського виховання. – С.97.

б. Якої праці навчався Ісус, коли перебував на цій землі? Від Матвія 13:55. 
Що можна сказати про учнів шкіл пророків?

«Учні цих шкіл самі утримували себе, займаючись обробітком землі або ре-
місничими роботами. В Ізраїлі це не вважалося дивним або принизливим, і той, 
хто, виховуючи дітей, не навчав їх якійсь корисній справі, вважався злочинцем. 
Згідно з Божим повелінням, кожна дитина повинна знати якесь ремесло, навіть 
якщо вона готувалася для святого служіння». – Там саме. П
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Четвер  25 липня

5. БЛАГОРОДНІ ПРИКЛАДИ
а. Як Бог винагородив чесність і віру Йосипа після того, як він переніс 

великі випробування? Буття 37:28; 41:41-44. Яку підготовку він мав?

«Цнотливий, енергійний, життєрадісний характер [Йосипа] свідчив про непо-
хитні моральні принципи. Він прислухався до повчань батька і підкорявся Богові. 
Якості, які пізніше зробили його славним у Єгипті, – делікатність, вірність і прав-
дивість, – виявлялися у його щоденному житті». – Патріархи і пророки. – С.209.

б. Розкажіть про походження Даниїла. Як життя Даниїла розкриває користь 
благочестивого виховання? Даниїла 1:1-6; 6:2-4.

«Мудрістю і справедливістю, чистотою і доброзичливістю у повсякденному 
житті, присвятою себе інтересам народу, хоча він і був язичницьким, Йосип і 
Даниїл довели вірність принципам їхнього раннього виховання та вірність Тому, 
чиїми представниками вони були. Їх шанував увесь народ як в Єгипті, так і в 
Вавилоні, і усі язичники, з якими вони спілкувалися, були свідками благодіянь 
Бога і любові Христа...

Такі ж грандіозні істини, які були відкриті через цих людей, Бог бажає відкрити 
і сучасній молоді. Історія життя Йосипа і Даниїла є ілюстрацією того, що Бог може 
зробити для тих, хто Йому довіриться, і всім серцем буде прагнути здійснити 
Його мету». – Виховання. – С.56, 57.

П’ятниця  26 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Який спосіб життя був обраний патріархами і чому?
2. Чому Ізраїль потребував такого всебічного виховання в пустелі?
3. Як Божий план можна порівняти з тим, чого насправді досяг 

Ізраїль?
4. Які важливі елементи навчання були в школах пророків?
5. Яким чином Божий план виховання сяяв у житті деяких благо-

родних людей?
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Субота, 3 серпня 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ МІСІОНЕР-
СЬКИХ ШКІЛ

Перебуваючи у цілковитій покорі велінню 
Господа: «Ідіть по всьому світу і навчіть всі 
народи», Адвентисти Сьомого Дня Рефор-
маційного Руху намагаються підготувати 
кваліфікованих працівників для виконання 
цього завдання.

Місіонерські школи є одним з основних 
засобів у цій підготовці. Ці школи, організо-
вані в різних частинах світу, повинні бути 
зосереджені на навчанні нашої молоді справж-
ньої істини і найкращих методів, за допомогою 
яких цю істину можна представити іншим душам.

«Справжня освіта – це навчання і підготовка місіонерів. Кожний син і 
кожна донька Бога покликані бути місіонерами. Ми покликані на служіння 
Богові й ближнім, і мета нашої освіти – зробити нас придатними до цього 
служіння». – Служіння зцілення. – С.395.

У виконанні цієї роботи просвіти досягається подвійна користь. Користь 
отримають не тільки ці щирі, спраглі душі, але також і вісники, які будуть 
підкріплені і приведені в тісніший зв’язок з Богом: «Те, що ми організували 
школи, де молодь може підготуватися і бути корисними в цьому житті і в 
служінні Богу в вічності, має зміцнити їх проти спокус ворога». – Поради 
батькам, вчителям і студентам. – С.495.

Вісниця Господа схвалювала такий вид діяльності і заохочувала вірую-
чих взяти в ньому участь як в прийнятному служінні: «Той, хто намагається 
здобути знання, щоб працювати серед невігласів і тих, хто гине, вносить 
свій внесок у великий План Божий для спасіння людства. Перебуваючи в 
безкорисливому служінні, щоб ощасливити інших, він являє собою високий 
ідеал християнського виховання...

Господь закликає сильних, ревних, самовідданих юнаків і дівчат, які піс-
ля короткого перебування у навчальних закладах вийдуть підготовленими 
і будуть енергійно просуватися вперед, проголосити світові вістку спасін-
ня». – Там саме. – С.545, 549.

Тому ми сердечно закликаємо всіх братів по всьому світу відкрити свої 
серця до цієї потреби і щедро пожертвувати в цю суботу, коли будуть збира-
тися спеціальні пожертвування на розвиток цієї корисної галузі Божої роботи.

Заздалегідь дякуємо вам, і нехай Бог благословить дари і тих, котрі 
дають.

Ваші брати з Відділу освіти ГК
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Урок 5  Субота, 3 серпня 2019 року

Великий Вихователь
«І дивувались науці Його, бо навчав Він їх як можновладний, а не як ті 

книжники» (Від Марка 1:22).
«[Ісус] був Учителем, таким Педагогом, якого світ ніколи раніше не бачив і 

не чув. Він говорив як можновладний, однак Він здобув довіру всіх». – Вибрані 
вісті. – Кн.3. – С.138.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.73-83.

Неділя 28 липня

1. РАННІЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ІСУСА
а. Як Біблія описує ранні роки життя Ісуса? Від Луки 2:40, 52.

«Той, Хто прийшов з Неба, аби бути нашим Прикладом і Вчителем, прожив 
тридцять років як член сім’ї в Назареті. Біблія мало розповідає про ці роки. Жодні 
великі чудеса не привертали уваги народу. Нетерплячі натовпи не ходили слідом 
за Ним, дослухаючись до Його слів. Однак упродовж усіх цих років Він звершував 
Свою Божественну місію. Він жив як один із нас у сім’ї, підкоряючись її дисципліні, 
виконуючи її обов’язки, несучи її тягар». – Служіння зцілення. – С.349.

б. Як скромна репутація Ісуса як теслі є прикладом для кожної молодої 
людини? Від Матвія 13:54-56.

«Життя [Ісуса] у рідному домі є зразком для всіх дітей і молоді. Спаситель 
принизив Себе до убогості, щоб навчити нас істини про те, що ми навіть у най-
скромніших умовах можемо ходити з Богом. Він жив, щоб догодити, вшанувати 
й прославити Небесного Отця у повсякденних життєвих справах. Він працював, 
віддаючи сили скромному ремеслу теслі, що ледве заробляє на щоденний 
хліб». – Бажання віків. – С.74.
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Понеділок  29 липня

2. ОСВІТА ІСУСА ТА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
а. Про що йшла мова в питанні про освіту Ісуса? Від Івана 7:15.

«Питання, яке ставили Спасителеві під час Його служіння: «Як Він знає 
Писання, не вчившись?», – зовсім не означало, що Ісус не вмів читати, а те, що 
Він не отримав освіти у школі рабинів (Від Івана 7:15). І ми можемо здобувати 
мудрість так, як робив Він. Його глибоке знання Святого Письма свідчить про 
те, що в юні роки Він старанно вивчав Слово Боже». – Бажання віків. – С.70.

«Він здобував освіту з призначених Небом джерел – корисної праці, вивчення 
Писань, природи та життєвих досвідів. Це – Божі підручники, сповнені настанов 
для всіх, хто докладає до них охочі руки, спостережливі очі, сприйнятливе сер-
це». – Служіння зцілення. – С.400.

б. Чому Ісус та Іван Хреститель не відвідували школи того часу?   
Від Матвія 15:9.

«Наш Спаситель нікого не заохочував відвідувати школи рабинів Свого часу, з 
тієї причини, що їхній розум був би зіпсований фразами, що постійно повторюють-
ся: «Вони кажуть», «Так було сказано». Чому ж тоді ми повинні приймати мінливі 
слова людей, наче піднесену мудрість, у той час як у нашому розпорядженні є 
більш велика і справжня мудрість?» – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.310.

«Жодна людина не мала права називатися учителем релігії, якщо не навча-
лася у школі рабинів. Ісуса та Івана Хрестителя виставляли неуками, оскільки 
вони не здобули такої освіти». – Бажання віків. – С.453.

в. Який приклад дав Іван через свою проповідь та свій спосіб життя?   
Від Матвія 3:1-4.

«Це було власним вибором [Івана] – відмовитися від задоволень і розкошів 
життя заради суворих випробувань у пустелі. Пустеля – ідеальне середовище для 
формування звичок простоти і самозречення. Ізольований від впливу світу, він 
міг засвоювати уроки природи, одкровення та Провидіння». – Там саме. – С.101.
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Вівторок 30 липня

3. ГОСПОДЬ-УЧИТЕЛЬ
а. Що було результатом великої проповіді Ісуса на горі?    

Від Матвія 7:28, 29.

«Ісус не торкався різних суперечливих питань серед юдеїв. Його справою 
була проповідь істини. Слова Христа виливали потоки світла на вчення патріархів 
і пророків, і Писання поставало перед людьми новим одкровенням. Раніше ніхто 
й не гадав, що Боже Слово має таке глибоке значення». – Бажання віків. – С.253.

«Христос прагнув усунути все, що затьмарювало істину. Він прийшов скину-
ти покривало, яким гріх оповив лице природи, та відкрити для зору ту духовну 
славу, для відображення якої і був створений наш світ». – Наочні уроки Хри-
ста. – С.18, 19.

б. Який вплив справив на учнів метод освіти Ісуса? Дії 4:13.

«Три з половиною роки учні навчалися в найбільшого з учителів, яких 
будь-коли знав світ. Христос особисто готував їх до Свого служіння. Щодня вони 
ходили і розмовляли з Ним, слухали Його слова підбадьорення, звернені до 
втомлених та обтяжених, бачили прояви Його сили, коли Він допомагав хворим 
і страждальцям. Деколи Він навчав їх, сидячи з ними на схилі гори; інколи – біля 
моря, або під час мандрівок. Він відкривав їм таємниці Царства Божого. Усюди, 
де серця були відкриті для прийняття Божественної вістки, Він викладав істини 
про шляхи спасіння. Він не наказував учням робити ту чи іншу справу, натомість 
закликав їх: «Ідіть за Мною». Він брав їх із Собою в подорожі по містах і селах, 
аби вони могли бачити, як Він навчає народ... Перед ними проходило все Його 
життя». – Дії апостолів. – С.17, 18.

«Посилаючи дванадцятьох, а згодом і сімдесятьох учнів проповідувати Цар-
ство Боже, Він вказав їм на обов’язок передати іншим те, що Він відкрив їм. Він 
готував їх до самостійної праці, масштаби якої повинні були розширюватися в 
міру того, як зростала їхня чисельність, і, врешті-решт, досягти найвіддаленіших 
куточків землі». – Там саме. – С.32.
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Середа 31 липня

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІСУСА
а. Де Ісус часто навчав Своїх слухачів? Від Матвія 5:1, 2. Як Він використо-

вував навколишнє середовище і добре знайомі людям предмети?

«Ісус шукав шлях до кожного серця. Використовуючи різноманітні ілюстра-
ції, Він не тільки відкривав істину в її різних аспектах, але й звертався до різних 
слухачів. Їхню цікавість пробуджували образи, узяті з їхнього щоденного життя 
й оточення...

Божественні мудрість та безмежна милість відкривалися людям завдяки уна-
очненням з Божого творіння. Через природу та життєвий досвід люди пізнавали 
Бога». – Наочні уроки Христа. – С.21, 22.

«Навчаючи народ, Ісус робив Свої настанови цікавими для людей, привер-
таючи увагу слухачів прикладами з життя природи». – Блаженства, промовлені 
на горі. – С.38.

«Коли Господь готував ізраїльський народ бути Його особливим представ-
ником у цьому світі, Він поселив їх серед гір і долин. У своєму повсякденному 
житті й релігійному служінні вони постійно спілкувалися з природою та Словом 
Божим. Так і Христос навчав Своїх учнів біля озера, на гірських схилах, у полях і 
гаях, – де вони могли бачити картини природи, які були ілюстраціями Його вчення. 
Навчаючись у Христа, вони використовували одержані знання, співпрацюючи з 
Ним у Його служінні». – Наочні уроки Христа. – С.24.

б. Яку особливу техніку викладання часто використовував Ісус?   
Від Матвія 13:34, 35.

«У Христовому вченні, висловленому в притчах, помічається той самий 
принцип, що й у Його місії для цього світу. Аби ми могли пізнати Його Боже-
ственний характер і життя, Христос узяв на Себе нашу природу і перебував між 
нами. Божественне було виявлене в людському, невидима слава – у видимому 
людському образі. Люди можуть пізнавати невідоме через відоме, тому небесне 
не було відкрите через земне; Бог виявив Себе в подобі людини. Те ж саме ми 
бачимо й у вченні Христа: невідоме ілюструється за допомогою відомого; небесні 
істини – земними, добре знайомими людям речами...

Земне буття стало посередником для осягнення буття духовного: явища 
природи та життєвий досвід Його слухачів пов’язувалися з істинами писаного 
Слова». – Там саме. – С.17.
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Четвер  1 серпня

5. ЯК ІСУС ВИКОРИСТОВУВАВ ПИСАННЯ
а. Як Ісус вирішив просвітити двох учнів на шляху в Еммаус?    

Від Луки 24:25-27.

«Почавши від Мойсея, від першоджерел біблійної історії, Христос пояснював 
їм ті місця Писання, де говорилося про Нього. Якби Він відкрився їм відразу, їхні 
серця сповнилися б радості, і вони, отримавши повне задоволення, не прагнули б 
більше нічого. Однак учні повинні були зрозуміти, про що свідчили всі прообрази 
та пророцтва Старого Заповіту. На цьому мала ґрунтуватися їхня віра. Христос 
не вчинив жодного чуда задля їхнього переконання, але передовсім почав пояс-
нювати їм Писання. Учні вважали Його смерть кінцем усіх своїх сподівань. Тепер 
же Спаситель довів їм із пророцтва, що Його смерть – непорушна підвалина 
їхньої віри». – Бажання віків. – С.796-799.

б. Як Ісус постійно спрямовував їхню увагу на Писання?    
Від Івана 5:39; 17:17; Від Луки 16:31.

«Робота Христа як Учителя істини була помітним контрастом у порівнянні 
з роботою рабинів Його часу. Вони зосереджували свою увагу на традиціях, 
людських теоріях і припущеннях. Часто саме Слово вони заміняли тим, чого 
люди навчали або що писали про це Слово. Їхнє вчення не мало сили оживляти 
душу. Предметом же вчення і проповіді Христа було Боже Слово. На всі запи-
тання Він відповідав простим «Так написано», «Що говорить Писання?», «Як 
читаєш?» – Наочні уроки Христа. – С.38, 39.

П’ятниця  2 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як проводив свої ранні роки життя на землі найвеличніший 
Учитель світу?

2. Чи навчалися б Ісус та Іван Хреститель у сучасних школах? По-
ясніть.

3. Чим викладання Ісуса відрізнялося від викладання популярних 
вчителів Його часу?

4. Опишіть деякі методи Ісуса у викладенні та поясненні істини.
5. Чому для Ісуса було настільки важливо утвердити віру учнів у 

Слово Боже?
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Урок 6  Субота, 10 серпня 2019 року

Основа справжньої освiти
«Страх Господній – початок премудрости, а пізнання Святого – це розум» 

(Приповісті 9:10).
«Боже Слово – це найбільш потужний засіб виховання, а також найцінніше 

джерело знань, яке доступне людині». // Рев’ю енд Геральд, 25 вересня 1883 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.123-127.

Неділя  4 серпня

1. БОЖЕ СЛОВО ДО ВАС
а. Як Бог спілкується з людством? Амоса 3:7; 2 Петра 1:20, 21.

«Біблія як учбовий посібник не знає собі рівних. У Божому Слові розум зна-
ходить для себе теми для найвищих роздумів, найбільш високих спрямувань... 
Біблія висвітлює далеке минуле, куди даремно намагається проникнути допит-
ливий людський розум... Під час благоговійних роздумів над істинами, викладе-
ними у Його Слові, розум людини, яка досліджує його, спілкується з Безмежним 
Розумом». – Патріархи і пророки. – С.596.

б. Якими є деякі властивості Писання? 2 до Тимофія 3:16; Псалом 12:7, 8.

«Бог не дозволив Своєму Слову зберігатися в пам’яті людей і передаватися 
з покоління в покоління за допомогою усної передачі і традиційного розкриття. 
Якби Він так зробив, то люди поступово додавали б до Слова своє... Подякуймо 
Богові за Його написане Слово». – Погляд вгору. – С.52.

«Біблія є найбільш повчальною Книгою серед усіх, які відомі людям. Вона бере 
свій початок від початкового Джерела вічної істини; Божественна рука оберігає 
її чистоту впродовж усіх віків». – Патріархи і пророки. – С.596.
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Понеділок 5 серпня

2. РОЗУМІЮЧИ БІБЛІЮ
а. До чого подібна Біблія? Псалом 119:105.

«Бог має на землі народ, котрий керується Біблією, і тільки Біблією, як мі-
рилом усіх вчень і основою всіх реформ. Ні думки вчених, ні висновки науки, ні 
символи віри чи постанови церковних соборів, такі ж численні та суперечливі, 
як і церкви, що стоять за ними, ні голос більшості, – ніщо не може і не повинно 
розглядатися як доказ чи заперечення якогось положення християнської віри. 
Перш ніж прийняти будь-яке вчення чи постанову, ми повинні вимагати ясних 
доказів зі Слова Божого: «Так сказав Господь!». – Велика боротьба. – С.595.

б. Як Слово пояснюється? Ісаї 28:10; Від Луки 24:27; Від Матвія 4:4.

«Той, хто цінує Біблію, у кожному її абзаці знайде цінну думку. Всебічно 
осягнути Біблію неможливо, вивчаючи її рідко або уривками. Великі істини 
представлені в ній так, що невдумливий або легковажний читач не зможе ви-
явити їхню глибину. Багато її скарбів приховані й можуть бути зрозумілі тільки 
завдяки старанним дослідженням і постійним зусиллям. Істини, які об’єднують 
однакові теми, потрібно досліджувати і збирати «трохи тут, там трохи» (Ісаї 
28:10)». – Виховання. – С.123.

«Бажаючи уникнути упередження, Міллер не користувався жодними ко-
ментарями, а порівнював тексти між собою, використовуючи тільки позначені 
паралельні місця та симфонію. Він регулярно і систематично вивчав Біблію; 
почавши від книги Буття і читаючи вірш за віршем, він просувався далі у своєму 
дослідженні тільки тоді, коли в нього розвіювалися будь-які сумніви щодо певних 
місць. Коли він знаходив дещо незрозуміле, Міллер, за своєю звичкою, порівню-
вав їх з усіма іншими текстами, що стосувалися даного питання. Намагаючись 
зрозуміти значення тексту, він вивчав, яке навантаження за змістом несе кожне 
слово, і, якщо його розуміння цього тексту узгоджувалося з усіма паралельними 
текстами, то питання було вичерпане. Тому, зустрічаючи тяжкі для розуміння 
місця, Міллер завжди знаходив їм пояснення в інших текстах Святого Пись-
ма». – Велика боротьба. – С.320.
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Вівторок 6 серпня

3. ДОСЛІДЖУЮЧИ ПИСАННЯ
а. Що ми повинні постійно робити з Біблією? Від Івана 5:39.

«Вивчаючи Писання, не намагайтеся тлумачити їхні тексти таким чином, 
щоб підігнати їх під свої упереджені ідеї, а підійдіть до розуміння основних прин-
ципів віри Христової як вірні Його учні». – Поради щодо організації суботньої 
школи. – С.25.

б. Як ми повинні підготувати себе до глибокого розуміння Його Слова, 
будучи працівниками для Бога? 1 Петра 3:15.

«Цінність вивчення Біблії полягає не тільки в можливості її дослідження і 
узагальнення. Потрібне ще й розумове напруження, щоб зрозуміти вивчені теми. 
Розум, зайнятий тільки повсякденною суєтою, – це карликовий і ослаблений ро-
зум. Якщо людина не тренує свої розумові здібності, щоб зрозуміти грандіозні і 
далекосяжні істини, то вона через деякий час перестане прогресувати. Ніщо не 
може бути більшою гарантією від розумової деградації і стимулом до розвитку, ніж 
вивчення Слова Божого. Як засіб розвитку мислення Біблія є більш ефективною, 
ніж будь-яка інша книга чи всі книги разом». – Виховання. – С.124.

«Старанність трьох єврейських учнів (Даниїла і його товаришів), підтриму-
вана Богом, була щедро винагороджена. Вони старанно намагалися оволодіти 
знаннями, і Господь дарував їм небесну мудрість. Набуті знання допомагали 
юнакам у складних ситуаціях. Господь Бог Небесний не буде компенсувати не-
доліки, які є наслідком розумових чи духовних лінощів. Коли представники роду 
людського будуть використовувати всі свої здібності на те, щоб здобути знання 
і стати глибоко мислячими людьми, коли вони як великі свідки Бога і Його істини 
здобудуть перемогу в області дослідження життєво важливих доктрин, що стосу-
ються спасіння душ, щоб прославити Бога Небесного як Бога Всевишнього, тоді 
навіть судді й царі визнають в судах, парламентах і радах, що Бог, Який створив 
небо і землю, – Єдиний Істинний і Живий Бог, Автор християнства, Автор всієї 
істини, Котрий установив сьомий день – суботу, коли землю основував, коли ра-
зом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини». – Основи 
християнського виховання. – С.374, 375.
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Середа  7 серпня

4. СВІТЛО, ЩО ПРОГРЕСУЄ
а. Як Бог продовжує відкривати нове світло Своєму народові?    

Приповісті 4:18.

«Нехай ніхто не думає, що вся істина вже відкрита... Багато ще дорогоцінних 
каменів істини розкидано, їх потрібно зібрати і передати у власність Останкові 
народу Божого». – Поради щодо організації суботньої школи. – С.34.

б. Що ми повинні робити з тим світлом, яке маємо? 1 до солунян 5:21.

«Нам нема чого боятися майбутнього, лише якщо ми не забудемо той 
шлях, яким Господь вів нас і те, чого Він навчав нас у минулому». – Нариси 
життя. – С.196.

«Більшість людей настільки слабо знайомі зі Святим Письмом, що саме 
через це вони неміцні у вірі. Зоставивши поза увагою старі біблійні маяки, люди 
відкрилися вітрам оман і псевдодоктрин, що відводять їх далі і далі від істи-
ни». – Євангелизм. – С.362.

«Жодна риса істини, що зробила адвентистів сьомого дня тими, ким вони є 
сьогодні, не повинна бути втрачена з поля зору. Ми володіємо древніми віхами 
істини, досвідом і обов’язком, і ми зобов’язані твердо стояти на захисті наших 
принципів перед усім світом». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.17.

«Якщо сила Божа свідчить про щось як про істину, то ця істина повинна сто-
яти вічно. Не слід брати до уваги якісь більш пізні припущення, що суперечать 
світлові, яке раніше дане Богом... Будуть з’являтися то один, то інший носій 
нових ідей, які суперечать світлу, котре було дано нам Богом через Його Святого 
Духа». – Поради авторам і редакторам. – С.31, 32.

в. Яка підготовка необхідна нам для євангельської роботи?    
До євреїв 5:11-14.

«За допомогою щирої молитви і глибокого, серйозного дослідження ми 
повинні утвердитися, зміцнитися і вкоренитися у вірі і знати, кожен для себе 
особисто, що ми маємо істину. Якщо ми зміцнимося таким чином, то в час ви-
пробувань не відійдемо від віри, на відміну від деяких». // Рев’ю енд Геральд, 4 
вересня 1888 року.
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Четвер  8 серпня

5. ДОСЛІДЖУЮЧИ РАЗОМ
а. Яку освітню обстановку ми бажаємо заохотити в суботній школі?   

2 до Тимофія 2:15.

«Наші суботні школи насправді є біблійними товариствами, і в священній 
справі викладання істин Слова Божого вони можуть досягти набагато більшого, 
ніж зробили до сих пір». – Поради щодо організації суботньої школи. – С.9.

«Якщо ви покликані бути вчителем в якійсь галузі роботи на ниві Божій, то 
ви також покликані залишатися учнем у школі Христа. Беручи на себе священ-
ну відповідальність навчати інших, ви одночасно зобов’язуєтеся досконально 
вивчати кожен предмет, який збираєтеся викладати. Якщо ви в суботній школі 
розкриваєте перед своїми учнями тему, взяту зі Слова Божого, то ви повинні 
настільки зрозуміло представити основи вашої віри, щоб ваші учні перекона-
лися в її правдивості. Вам слід ретельно шукати в Слові Божому свідоцтва, що 
підкріплюють вістки, які Бог направляє церкві, порівнювати їх між собою, щоб 
знати, що є істина, і вміти наставити на шлях праведності тих, хто сподівається 
на вас». – Там саме. – С.31.

«Тим, хто вирішив бути вчителем або тим, хто покликані зайняти будь-яке 
інше відповідальне становище, не слід задовольнятися результатами чужих 
досліджень, а необхідно осягати істину самостійно. Якщо вони не вироблять у 
собі звичку самостійного вивчення різних аспектів істини, то почнуть поверхнево 
ставитися як до життя, так і до знань... Вам потрібно аналізувати істини, в які 
вас закликають вірити, аналізувати до тих пір, поки ви не переконаєтеся в їхній 
бездоганності». – Там саме. – С.33.

П’ятниця 9 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому було настільки важливо, щоб Слово Боже було записано?
2. Яким чином ми повинні досліджувати, щоб зрозуміти біблійну 

істину?
3. Яку розумову і духовну користь можна отримати з глибокого до-

слідження Біблії?
4. Як Бог продовжує вчити Свій народ?
5. Як ми можемо поліпшити освітню обстановку в нашій церкві?
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Урок 7  Субота, 17 серпня 2019 року

Бути вчителем
«Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоган-

ним, що вірно навчає науки правди» (2 до Тимофія 2:15).
«Вчителі повинні наглядати за своїми студентами, як пастир доглядає за 

отарою, яка довірена його піклуванню. Вони повинні піклуватися про душі, тому 
що мають дати звіт». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.65.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.275-282.

Неділя 11 серпня

1. ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ
а. До чого повинен спрямовувати своїх учнів вчитель? 1 до коринтян 11:1.

«Вчителі повинні давати своїм учням щось більше, ніж лише знання, отримані 
з підручників. На них покладена найважливіша відповідальність: бути наставни-
ками молоді, вказуючи їй шлях, бо їм доручено формування інтелекту й харак-
теру. Ті, котрі беруться за цю роботу, повинні мати врівноважений, гармонійний 
характер. Їм треба мати витончені манери, бути охайними в одязі, обережними 
у звичках і відрізнятися тією справді християнською ввічливістю, яка завойовує 
довіру й повагу. Вчитель сам повинен бути таким, якими він хоче бачити своїх 
учнів». // Ознаки часу, 14 березня 1900 року.

б. Який духовний досвід необхідний? Повторення Закону 10:12.

«Кожен учитель повинен щодня отримувати настанови від Великого Учителя і 
щодня працювати під Його керівництвом. Вчитель не зможе правильно зрозуміти 
або зробити свою роботу, якщо не буде багато часу проводити з Богом в молитві. 
Тільки з Божою допомогою, з’єднаною з щирими, самовідданими зусиллями, він 
може сподіватися мудро і правильно виконувати свій обов’язок». // Рев’ю енд 
Геральд, 22 вересня 1885 року.
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Понеділок 12 серпня

2. ОЗБРОЄНІ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ
а. Яким має бути ставлення вчителя до Слова? З якою метою? 1 Петра 2:2.

б. Чого повинні шукати у Бога керівники Божої церкви? Псалом 145:15. 
Що вони повинні робити з нею?

«Усвідомлюючи, що Господь біля дверей, [ті, котрі очікують Господа] старан-
но співпрацюють з небесними силами у справі спасіння душ. Це – вірні й мудрі 
домоправителі, котрі дають у Божому домі «харч визначену своєчасно» (Від Луки 
12:42). Вони проголошують вістку, призначену для теперішнього часу». – Бажання 
віків. – С.634.

«Наше становище перед Богом визначається не кількістю отриманого нами 
світла, а тим, як використовуємо те, що маємо. Тому, навіть язичники, які до-
тримуються істини тією мірою, якою її розуміють, перебувають у кращому стані, 
ніж люди, які отримали велике світло і вважають себе Божими слугами, тоді як 
насправді зневажають це світло і власним щоденним життям зрікаються свого 
визнання віри». – Там саме. – С.239.

в. Яким був приклад верійців у дослідженні Писань? Дії 17:11.

«О, якби ті, котрі звершують святе служіння, прокинулися і, подібно до шля-
хетних жителів Верії, щодня досліджували Писання! Мої брати у служінні, я благаю 
вас вивчати Писання зі смиренною молитвою, щоб серцем розуміти прочитане, 
щоб ви могли краще пояснювати людям шлях життя. Ваші поради, молитви і 
особистий приклад повинні бути запашністю життєвою в життя – інакше ви не 
готові вказувати іншим шлях життя». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.343.

«Чоловіки, жінки та молодь, Бог вимагає, щоб ви мали моральну мужність, 
цілеспрямованість, силу духа і наполегливість у досягненні мети, а також про-
никливий розум, який не приймає на віру чужих тверджень, але перш ніж щось 
прийняти або відкинути, самостійно досліджує це питання, вивчає і зважує всі 
«за» і «проти» і викладає все це Господу в молитві». – Там саме. – С.130.
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Вівторок 13 серпня

3. РОЗУМОВА ПІДГОТОВКА ДО ВИКЛАДАННЯ
а. Що ми повинні просити Бога дарувати нам, коли готуємося поділитися 

істиною з іншими людьми? До колосян 1:9; Якова 1:5.

«Визначте для себе час, який ви щодня зможете приділити дослідженню 
Святого Письма і спілкуванню з Богом. Таким чином ви зміцните духовну силу 
і знайдете благовоління Боже. Лише Він може дати вам благородні прагнення; 
лише Він здатний сформувати ваш характер відповідно до Божественного Зраз-
ка. Прагніть наблизитися до Нього в щирій молитві, і Він наповнить ваше серце 
високими і святими цілями, глибокою і щирою спрагою знайти чистоту і ясність 
мислення». – Служителі Євангелія. – С.100.

«Служителі, які бажають добитися успіху у справі спасіння людей, повинні 
старанно вивчати Біблію і ревно молитися. Гріх зневажати вивченням Слова, у 
той самий час намагаючись навчати його інших. Люди, які усвідомлюють цінність 
кожної спасенної людини, розуміють, що ставки занадто високі, щоб дозволити 
собі проявляти безпечність щодо просування в пізнанні істини. Вони прагнуть до 
бастіону істини, де можна знайти мудрість, знання і силу для того, щоб здійснюва-
ти роботу, яка до вподоби Богові. Вони не матимуть спокою, поки не отримають 
помазання згори». – Там саме. – С.99.

б. З якою небезпекою стикаються ті люди, які не здійснюють необхідної 
підготовки, і які є духовно нестійкі? 2 Петра 3:16.

«Деякі з тих, хто приступає до служіння працівників, не відчувають тягаря, 
який покладає на них ця робота. Вони мають неправильне уявлення про ті яко-
сті, якими повинен володіти служитель. Ці люди вважають, що достатньо мати 
найменші пізнання в науках або в Писанні, щоб стати придатним для служіння. 
Деякі з тих, хто викладає істину для теперішнього часу, мають настільки незначне 
пізнання Біблії, що їм важко на пам’ять правильно процитувати вірш з Писання. 
Ці настільки незграбні спроби, аби навмання просунутися вперед – це гріх перед 
Богом. Такі люди спотворюють Писання, приписуючи Біблії твердження, яких в 
ній немає.

Існує думка, ніби освіта або глибоке знання Святого Письма не мають осо-
бливого значення, якщо людина має Духа. Бог, однак, ніколи не посилає Свого 
Духа для схвалення неуцтва. Він може співчувати і благословляти людей, чиє 
становище не дозволяє їм отримати освіту, – і він робить це. Іноді Всевишній 
сходить, дозволяючи Його силі звершуватись в їхній немочі. Але обов’язок цих 
людей полягає в тому, щоб вивчати Його Слово». – Там саме. – С.105, 106.
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Середа 14 серпня

4. ЗУСТРІЧАЮЧИСЬ З ОПОЗИЦІЄЮ
а. До чого мають бути готові ті, хто викладають Євангеліє? Єремії 12:5.

«Ті, котрі не люблять досліджувати, постійно знаходяться у великій небез-
пеці стати карликами в духовному і розумовому розвитку. Вони вважають, що 
мають опосередковане розуміння біблійних тем і припиняють дослідження, 
припиняють глибоке копання, в якому можуть здобути всілякі скарби пізнання. 
Замість того щоб розвивати звичку досліджувати, вони піддаються своїм нахилам 
і задовольняються поверхневими знаннями, не докладаючи зусиль дістатися 
до суті питання, що розглядається. Ті, які так поверхово досліджують, не будуть 
готові протистояти опонентові в бесіді, якщо хто-небудь виступить проти. Вони 
вникають в тему настільки глибоко, наскільки це необхідно в нинішній ситуації і 
щоб приховати справжнє незнання свого ледачого розуму». // Рев’ю енд Геральд, 
6 квітня 1886 року.

«Святий Дух повинен наставляти на усіляку істину. Коли ви усім серцем, 
розумом і душею покладаєтеся на Слово Живого Бога, тоді канал зв’язку стає 
вільним. Глибоке, справжнє вивчення слова під керівництвом Святого Духа 
дасть вам свіжу манну, і той самий Дух зробить її використання ефективним... 
Ті, хто наполегливо працюють у цьому напрямку, намагаючись осягнути Слово 
Боже, ті вже підготовлені для роботи разом з Богом». – Свідоцтва для цер-
кви. – Т.6. – С.163, 164.

б. Який духовний урок ми можемо отримати з відмови Давида використо-
вувати обладунки Саула для зустрічі з Ґоліятом? 1 Самуїлова 17:39.

«Молодим людям слід особисто досліджувати Писання. Вони не повинні 
вважати, що того достатньо, щоб досвідчені брати зрозуміли істину, а стосовно 
них – їм залишається лише прийняти їхнє судження, як справжнє...

Не можна покладатися на жодну людину, щоб вона думала за нас. Ніяка 
людина, ким би вона не була і яке б положення не займала, не може бути для нас 
мірилом щодо істини. Ми повинні радитися один з одним і прислухатися до думок 
братів, але в той самий час ми повинні користуватися здатністю, яку дав нам 
Бог, для того, щоб через дослідження знаходити істину. Кожен повинен просити 
Бога про духовну просвіту, розвиваючи в собі характер, здатний витримати ви-
пробування у великий день Божий». – Свідоцтва для проповідників. – С.109, 110.
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Четвер 15 серпня

5. ЗРОБІТЬ ЇХ СВОЇМИ
а. Який надихаючий приклад залишив книжник Ездра? Ездри 7:10.

«Щоб виконувати своє служіння, проповідники, які відкривають Слово Боже 
людям, повинні старанно досліджувати Писання. Вони не повинні задовольнятися 
чужими думками, але повинні шукати істину як прихований скарб. Немає нічого 
поганого в тому, щоб переймати чужі ідеї, і, тим не менш, не слід задовольня-
тися, бездумно повторюючи їх. Ці ідеї, брати, потрібно переосмислити. Самі 
сформулюйте аргументи на підставі своїх досліджень. Не запозичуйте плоди 
чужої праці, викладаючи їх, як завчений урок. Але максимально використовуйте 
свої таланти і розумові здібності, якими вас наділив Бог». // Рев’ю енд Геральд, 
6 квітня 1886 року.

«Прокидаючись рано-вранці і економно витрачаючи дорогоцінні хвилини, 
служителі можуть знайти час для серйозного дослідження Писання. Вони по-
винні проявляти наполегливість і не відступати від наміченої мети, але завзято 
вивчати Слово і витрачати на це частину свого часу, беручи на допомогу істини, 
які приготовані для них іншими дослідниками, завдяки виснажливій праці і на-
полегливим зусиллям. Є служителі, які працюють вже багато років і викладають 
істину ближнім, хоча при цьому вони самі не знайомі з найсильнішими сторонами 
нашого світогляду. Я благаю таких позбутися своїх лінощів, бо вони для них – по-
стійне прокляття. Бог вимагає, щоб служителі плідно використовували кожну 
мить на благо собі і ближнім. «У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть 
Господеві» (До римлян 12:11). «Недбалий у праці своїй – брат марнотратнику» 
(Приповісті 18:9)». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.500.

П’ятниця 16 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким повинен бути вчитель, щоб найкращим чином виконати 
свою роботу? Як він може досягти цього?

2. Як верійці знайшли «харч визначену своєчасно»? Як можемо і ми 
це знайти?

3. Які звички повинні розвивати ті люди, які навчають інших?
4. Чому ми повинні самостійно глибоко досліджувати, щоб бути 

здатними навчати?
5. Як ми можемо поліпшити якість нашого викладання у кожному 

відділі?
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Урок 8  Субота, 24 серпня 2019 року

Керiвництво для сiмейних 
вихователiв

«Я не маю більшої радости від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у 
правді» (3 Івана 4).

«Якими є батьки, такими здебільшого будуть і діти. Фізичний стан батьків, 
їхня вдача й уподобання, розумові і моральні нахили більшою або меншою мірою 
відтворюються в дітях». – Служіння зцілення. – С.371.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання дітей. – С.17-25, 119-136.

Неділя 18 серпня

1. НАВЧАЮЧИ ЇХ СТАРАННО
а. Яка відповідальність полягає на батьках, перших вихователях дітей? 

Повторення Закону 6:6-9.

«Бог велить, щоб Його настанови щодо навчання дітей були приховані в 
серцях батьків. «І будуть ці слова, що Я сьогодні наказую, на серці твоїм, – каже 
Він, – І пильно навчиш цього синів своїх» (Повторення Закону 6:6, 7). Щоб наші 
діти проявляли інтерес до Біблії, нам самим потрібно не втрачати інтересу до неї. 
Вони полюблять цю Книгу, якщо ми самі любитимемо її». – Виховання. – С.187.

б. Хто був знаряддям народження віри Тимофія? 2 до Тимофія 1:5. Яку 
життєво важливу роль відіграють матері в кожному аспекті виховання?

«Особлива відповідальність лежить на матері. Жінка, чия кров і життєві сили 
живлять дитя, будуючи його фізичне тіло, також справляє на нього інтелектуаль-
ний і духовний вплив, який позначиться на формуванні характеру та мисленні 
дитини». – Служіння зцілення. – С.372.
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Понеділок 19 серпня

2. РОЗТАШУВАННЯ ДОМУ
а. Зважаючи на приклади Авраама і Лота, які фактори повинні стати прі-

оритетними при виборі місця проживання? Буття 13:11, 12.

«Бог бажає, щоб ми, вибираючи дім, передусім замислилися над тим, який 
моральний і релігійний вплив справлятиме на нас і наші сім’ї оточення, в якому 
перебуватимемо...

Замість того, щоб жити там, де можна бачити лише твориво людських рук, 
де картини і звуки довкілля часто навіюють недобрі думки; де метушня і шум 
викликають втому та неспокій, ідіть туди, де ви можете споглядати Божі діла. 
Знайдіть душевний спокій у красі, тиші й величі природи...

Оселя наших прабатьків мала бути зразком житла для їхніх дітей, коли вони 
заселятимуть землю... Її куполом було блакитне небо; земля з її вишуканими 
квітами та килимом із живої зелені – підлогою; пишні крона прекрасних де-
рев – наметом. Стіни цієї оселі були чудово прикрашені рукою великого Творця. 
Оточення, в якому перебувала свята пара, повинно бути наукою для всіх часів: 
правдиве щастя людина знаходить не в тому, щоб догоджати гордощам, не в 
прагненні до розкоші, а в спілкуванні з Богом через Його творіння». – Христи-
янська родина. – С.131, 132.

б. Яке місце для проживання вибрав Іван Хреститель з огляду на свою 
місію? Від Матвія 3:1.

«Іван Хреститель, предтеча Христа, отримав початкове виховання від батьків. 
Переважну частину життя він провів у пустелі... Іван відмовився від задоволень і 
розкоші міського життя, обравши сувору школу пустелі. Усе, що оточувало його, 
сприяло формуванню таких звичок, як простота і самозречення». – Християн-
ська родина. – С.133.

«Немає навіть однієї родини зі ста, які б поліпшили свій фізичний, розумовий 
або духовний стан, проживаючи в місті». – Життя в сільській місцевості. – С.13.

«Батьки можуть придбати невеликі будинки в сільській місцевості з землею 
для обробітку, де вони можуть мати сад і вирощувати овочі та низькорослі пло-
дові культури... Бог допоможе Своєму народові знайти такі будинки за межами 
міст». – Медичне служіння. – С.310.
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Вівторок 20 серпня

3. ПЕРША ШКОЛА ДИТИНИ
а. Хто за Божим приписом повинні бути першими вчителями дитини? 

Приповісті 1:8.

«Батьки повинні бути єдиними вчителями своїх дітей, поки їм не виповниться 
вісім або десять років. Вони зобов’язані відкривати перед дітьми велику Божу 
книгу природи в тій мірі, в якій їхній розум зможе осягнути її. Матір повинна бути 
менше прив’язаною до всього штучного в домі, до того, наприклад, щоб шити 
сукні напоказ. Вона повинна знаходити час і розвивати у собі і у своїх дітях лю-
бов до прекрасних бруньок на деревах і квітів, що розкриваються. Привертаючи 
увагу дітей до квітів, які мають різноманітне забарвлення і форму, вона зможе 
познайомити їх з Богом, Який створив усю цю красу, що тішить око. Вона може 
направляти думки дітей до Творця і пробуджувати в їхніх юних серцях любов 
до Небесного Отця, Який виявив до них таку любов. Батьки можуть показувати 
взаємозв’язок Бога з усіма Його творіннями. Єдиною класною кімнатою для 
дітей, яким ще не виповнилося вісім або десять років, має бути лоно природи, 
свіже повітря, квіти, що розпускаються, і чудові краєвиди природи. Їхнім єди-
ним підручником повинні стати скарби природи. Уроки, закарбовані в їхньому 
юному розумі на тлі приємних, привабливих природних видів, не забудуться 
ніколи». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.137.

«У Своїй мудрості Господь постановив, щоб сім’я була найважливішим 
засобом виховання.

Виховання дитини починається у родині. Це її найперша школа». – Христи-
янська родина. – С.182.

б. Яка порада повинна надихнути батьків виховувати своїх дітей вдома 
якомога довше? Псалом 34:14, 15.

«Деякі батьки й матері настільки байдужі й недбалі, що, на їхню думку, не-
має жодного значення, яку школу відвідують їхні діти, – церковну чи звичайну 
середню. «Ми живемо у світі, – говорять вони, – і не можемо вийти з нього». Але, 
дорогі батьки, ми можемо знайти добрий шлях, щоб вийти зі світу, якщо тільки 
забажаємо; уникнути багатьох пороків, швидке поширення яких спостерігається 
в ці останні дні. Ми можемо затулити вуха, щоб не чути про численні злочини і 
беззаконня». – Там саме. – С.406.

«Ні церковна школа, ні коледж не дають можливості формувати характер 
дитини на правильній основі, – цим місцем може бути тільки дім». – Виховання 
дітей. – С.170.
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Середа 21 серпня

4. УРОКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ І СТАРАННІСТЬ
а. Як батьки повинні виховувати своїх дітей, щоб найкращим чином підго-

тувати їх до того, щоб вони стали відповідальними дорослими людьми? 
Приповісті 22:6.

«Як батьки, так і діти мають важливі обов’язки в домі. Навчайте дітей, що 
вони – повноправні члени родини. Їх годують, одягають, люблять і доглядають; 
а вони у відповідь на численні вияви милості можуть виконувати деякі домашні 
обов’язки і приносити щастя у свою сім’ю.

Нехай кожна матір навчає дітей, що вони як члени родинного кола також 
повинні нести за нього відповідальність. Кожний член сім’ї мусить вірно вико-
нувати свої сімейні обов’язки, подібно до того як члени церкви виконують певні 
обов’язки в церкві.

Нехай діти знають, що, виконуючи невеликі доручення вдома, вони допома-
гають батькові й матері. Дайте їм якусь роботу і заохочуйте їх, кажучи, що після 
її виконання вони матимуть час на розваги.

Дітям притаманна непосидючість, тому їх доцільно привчати поділяти з бать-
ками турботи сімейного життя... Ніколи не дозволяйте, щоб вони самі обирали 
собі заняття. Постійно наглядайте за тим, що роблять ваші діти». – Християнська 
родина. – С.282.

«Дозвольте дітям допомогти вам будь-яким способом і покажіть їм, що ви 
цінуєте їхню допомогу. Нехай вони відчують себе частинкою сім’ї. Навчіть їх 
частіше обмірковувати план своєї роботи, щоб вони могли зробити її швидко і 
ретельно». – Виховання дітей. – С.126.

б. Яка риса характеру важлива для корисності? Приповісті 22:29.

«Найнадійніша охорона для молодих людей – це корисне заняття. Дітям, 
навченим старанності і постійно зайнятим приємною і корисною справою... майже 
не загрожує небезпека набути погані звички або зв’язки...

Старанність і сумлінність, що стали звичними, виявляться невимовним 
благословенням для молоді в більш серйозній школі життя». – Поради батькам, 
вчителям і студентам. – С.122, 123.
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Четвер 22 серпня

5. СВЯЩЕННА РОБОТА
а. Як Біблія описує священну роботу глав сімей? Псалом 127; Ісаї 8:18.

«Батьки, на вас покладена відповідальність, якої більше ніхто не може взяти 
на себе. Поки ви живі, доти відповідаєте перед Богом за те, чи йдете Його шля-
хом... Батьки, котрі роблять Слово Боже своїм дороговказом і розуміють, наскільки 
формування характерів їхніх дітей залежить від них як батьків, будуть прикладом, 
який їхні діти можуть щасливо наслідувати». – Християнська родина. – С.187.

«Коли служитель робить для церкви все, що може, сумлінно і з любов’ю 
наставляє народ, терпляче дисциплінує дітей і підлітків і ревно молиться про те, 
щоб душа навернулася і спаслася, але його зусилля залишаються безуспішними, 
батьки і матері саме служителя звинувачують у тому, що їхні діти не навертаються. 
Насправді це може бути наслідком їхньої власної недбалості. На батьків покла-
дається певний тягар, і коли ж, нарешті, вони візьмуться за цю роботу, довірену 
їм Богом, і з вірністю виконуватимуть її?» – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.495.

«Не покладайтеся на вчителів суботньої школи, аби замість вас навчали 
ваших дітей, як їм слід поводитися. Суботня школа – велике благословення; 
вона може допомогти у вашій праці, проте ніколи не замінить вас. На всіх бать-
ків і матерів Бог поклав обов’язок привести своїх дітей до Ісуса, навчаючи їх, як 
потрібно молитися і вірити в Слово Боже». – Християнська родина. – С.189.

П’ятниця 23 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому батьки вважаються першими вихователями дітей?
2. Як домашня обстановка пов’язана з роботою виховання?
3. Які потенційні результати того, що діти щодня проводять час 

далеко від дому?
4. Наскільки важливим є сімейне виховання для вашої корисності 

протягом усього вашого життя?
5. Чому деякі батьки спокушаються звинуватити церкву у своїх 

власних помилках?
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Урок 9  Субота, 31 серпня 2019 року

Церква та її молодь
«Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодості» (Плач Єремії 3:27).
«Господь закликає молодих чоловіків і жінок вступити в Його служіння. Мо-

лодь є сприйнятлива, свіжа, ревна та перспективна. Якщо одного разу вона зазнає 
духу самопожертви, то вже не зможе бути задоволеною, якщо не буде постійно 
вчитися у великого Учителя». – Наше високе покликання. – С.306.

Додаткові матеріали для вивчення:
Вісті для молоді. – С.173-175.

Неділя 25 серпня

1. НАШ ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК
а. Кого Ісус похвалив, даючи як приклад їхню смиренну віру?    

Від Матвія 18:1-6.

б. Що Ісус запитав у одного зі Своїх найбільш ревних учнів?    
Від Івана 21:15-17.

«Поновлюючи Петра в служінні, Христос передусім довірив йому пасти ягнят. 
У цій справі апостол був малодосвідченим. Вона потребувала великої турботи, 
ніжності, надзвичайного терпіння і наполегливості. Петро був покликаний слу-
жити новонаверненим, навчати необізнаних, відкриваючи їм Писання і готуючи 
до служіння Христу». – Бажання віків. – С.812.

«Хоча Петро й зрікся свого Господа, проте Христова любов до нього не 
ослабла. Саме таку любов повинен мати земний пастир до всіх овець і ягнят 
довіреної йому отари. Пам’ятаючи про свої слабкість і падіння, Петро повинен 
був так само лагідно ставитися до своєї пастви, як Христос – до нього». – Там 
саме. – С.815.

в. З яким питанням-випробуванням зіткнуться сучасні батьки, вихователі 
та керівники церкви? Єремії 13:20.
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Понеділок 26 серпня

2. НАЙВЕЛИЧНІША РОБОТА
а. Що є найвищою місіонерською роботою, яку тільки можна здійснювати? 

Від Марка 10:13, 14, 16.

«Справа істини надзвичайно постраждала через недостатню увагу до духов-
них потреб молоді. Служителі Євангелія повинні встановити міцні і теплі зв’язки 
з молоддю своєї громади...

Чому б не розглядати роботу з молоддю в нашій країні як місіонерську працю 
найбільшої важливості? Ця робота вимагає найвитонченішого такту, величезної 
спостережливості, найщиріших молитов про небесну мудрість. Сатана особливо 
наполегливо атакує молодь. Але доброта, люб’язність і співчуття, що виливаються 
з серця, сповненого любов’ю до Ісуса, завоюють довіру молодих і врятують їх 
від багатьох хитрощів ворога». – Служителі Євангелія. – С.207.

«Робота, яку необхідно виконувати членам церкви, – це проявляти інтерес 
до нашої молоді, тому що вони потребують доброти, терпіння, ніжності, заповідь 
на заповідь і правило на правило. О, де батьки і матері в Ізраїлі? Необхідно 
багато таких, які були б розпорядниками благодаті Христа, які проявляли б не 
просто випадковий, але особливий інтерес до молоді. Необхідні люди, чиї серця 
зворушені жалюгідною ситуацією, в якій опинилася молодь, і які усвідомлюють, 
що сатана діє за допомогою всіляких хитрощів, аби заманити їх у свої тенета». 
– Поради батькам, вчителям і студентам. – С.41, 42.

«Ніщо не може бути важливіше за виховання наших дітей та молоді. Церква 
повинна прокинутися і виявити глибокий інтерес до цієї роботи, тому що тепер, 
як ніколи раніше, сатана і його воїнство вирішили залучити молодь на свій бік під 
чорний прапор, який веде до загибелі та смерті». – Там саме. – С.165.

б. Як Ісус показав цінність дітей? Від Матвія 18:2-4.

«Покликавши до Себе малу дитину, Ісус поставив її посеред них і, ніжно обій-
нявши, сказав: «Коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, – не ввійдете 
в Царство Небесне!» Простота, самовідданість, довірлива любов дитини – це 
якраз ті властивості, які цінує Небо. Це ознаки справжньої величі». – Бажання 
віків. – С.437.
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Вівторок 27 серпня

3. ЯК ПАСТИ ЯГНЯТ
а. Чого слід навчити дітей? Псалом 34:12. Як це слід робити?

«Для навчання малюків потрібно використовувати особливо обдарованих 
людей. Багато хто може високо встановити годівницю і задавати корм вівцям, 
але набагато важче встановити годівницю нижче і годувати ягнят». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.6. – С.205.

«Дозвольте мені також зауважити, що люди, які ніколи не мали своїх дітей, 
як правило, не найкращим чином підготовлені мудро поводитися з дітьми і під-
літками різного складу розуму і характеру. Вони схильні встановлювати єдиний 
закон, з якого не може бути ніяких винятків. Вчителі повинні пам’ятати, що і вони 
самі колись були дітьми. Їм потрібно пристосовувати свої уроки до дитячого 
сприйняття, завойовуючи їхні симпатії» – Там саме. – Т.5. – С.653, 654.

б. Який духовний досвід повинні мати вчителі і як потім вони повинні 
наставляти дітей? Повторення Закону 11:18-21.

«Коли Ісус вмовляв своїх учнів не відштовхувати дітей, Він звертався до всіх 
учнів усіх часів. Його любов до дітей і турбота про них – це прекрасний приклад 
для його послідовників. Якби вчителі суботньої школи мали саме таку любов, яку 
і слід мати до цих ягнят отари, вони привели б в кошару Христа ще більшу їхню 
кількість. При кожному зручному випадку повторюйте дітям розповідь про любов 
Христову. У кожній проповіді залишайте місце для настанови дітей. У них слуга 
Христовий може знайти вірних друзів, а його слова стануть для них, як «золоті 
яблука на срібнім тарелі». – Поради щодо організації суботньої школи. – С.76.

«Керівництво дітьми та їхнє навчання – це найблагородніша місіонерська 
справа, яку тільки можуть здійснювати люди. Правильно використовуючи наочні 
уроки, необхідно чітко зрозуміло представляти уроки і вести дітей від природи до 
Бога, Творця природи. У наших школах повинні працювати люди, котрі володіють 
тактом і умінням просувати справу в зазначеному напрямку, сіючи таким чином 
насіння істини». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.205.

в. Якими будуть результати вірності у вихованні?    
Приповісті 22:6; Йоіла 1:3.
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Середа 28 серпня

4. ХРИСТИЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ПОВИННО МАТИ ПРІОРИТЕТ
а. Якою була робота Христа? Як це також є і роботою церкви? Ісаї 40:11.

«Молоді люди мають потребу в не просто недбало кинутому зауваженні, у не 
просто випадковому слові підбадьорення. З ними необхідно працювати наполег-
ливо, дбайливо, з молитвою. Лише той, чиє серце сповнене любові та співчуття, 
зможе досягти молодих людей, які здаються безтурботними і байдужими. До всіх 
них потрібен різний підхід. Бог працює з кожною людиною відповідно до її тем-
пераменту і характеру, і нам слід співпрацювати з Ним. Найчастіше люди, повз 
яких ми байдуже проходимо, оскільки судимо про них за зовнішніми ознаками, 
володіють здібностями, які зроблять їх чудовими працівниками і відшкодують 
усі витрачені на них зусилля. Слід приділяти більше уваги питанню про те, як 
побудувати роботу з молоддю. Слід більше молитися про це». – Служителі 
Євангелія. – С.208.

б. Чим ми повинні керуватися в наших школах для молоді?    
Приповісті 9:10.

«Це є саме той час для тих, хто шанують суботу, – відокремити своїх дітей 
від світських спільнот і довірити їх найкращим вчителям, які зроблять Біблію 
основою всілякого дослідження». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.109.

«Найміть християнського вчителя, який як посвячений місіонер виховувати-
ме дітей так, щоб в подальшому вони стали місіонерами». – Поради батькам, 
вчителям і студентам. – С.174.

«Багато сімей, бажаючи дати освіту своїм дітям, переїжджають в місця, де 
розташовані наші великі школи. Але їм потрібно спонукати церкву, членами якої 
вони є, засновувати церковну школу в їхній місцевості, і вже в її стінах їхні діти 
могли б отримати всебічну практичну християнську освіту. Було б набагато краще 
для батьків, дітей і для справи Божої, якби вони залишилися в менших громадах, 
де потрібна їхня допомога, замість того щоб переїжджати в більші громади, де 
у зв’язку з тим, що вони нікому не потрібні, вони будуть піддаватися постійній 
спокусі впасти в духовну бездіяльність». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.198.

«Господь бажає використовувати церковну школу як допомогу батькам у 
вихованні і підготовці їхніх дітей до часу, який настане. Тоді нехай церква сер-
йозно візьметься за організацію школи і зробить її такою, якою її хоче бачити 
Господь. – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.167.
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Четвер 29 серпня

5. МОЛОДЬ У СЛУЖІННІ
а. Яку мету повинні мати наші церковні школи для кожної молодої людини? 

Ісаї 54:13; 3 Івана 3, 4.

«Наші церковні школи визначені Богом, щоб готувати дітей до цієї великої 
роботи. Тут діти повинні навчатися особливих істин для цього часу і практичної 
місіонерської роботи... Завдяки їм Божа звістка і Його спасаюча цілюща сила 
будуть відкриті всім народам. Отже нехай у такому випадку церква несе тягар за 
ягнят отари. Нехай діти здобувають освіту і підготовку, щоб здійснювати служіння 
для Бога, бо вони – спадщина Господня». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.203.

б. Чому ми повинні якомога раніше залучати їх до служіння?   
Екклезіаста 12:1; Плач Єремії 3:27.

«Нам потрібні добре підготовлені, розвинені, висококультурні молоді фахівці, 
які були б здатні найкращим чином трудитися для Господа. Ми дещо робимо для 
досягнення подібного рівня, однак ще значно відстаємо від того, що задумав Го-
сподь. Якщо ми як церква в цілому і кожен особисто хочемо бути виправданими 
на суді, то повинні робити такі рішучі зусилля щодо навчання наших молодих 
людей, щоб максимально підготувати їх для роботи в різних галузях великої 
справи, що довірена нам...

Деякі члени церкви були б задоволені, якби всебічну освіту отримували лише 
окремі, найбільш обдаровані молоді люди з нашого середовища, але вони всі без 
винятку потребують освіти, яка зробила б їх корисними у цьому житті, підготов-
леними для служіння на відповідальних посадах в особистому та суспільному 
житті». – Там саме. – С.206, 207.

П’ятниця 30 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що означає «пасти ягнят отари»?
2. Чому найважливіша місіонерська робота часто упускається з 

виду?
3. Як ми можемо поліпшити турботу про наших дітей та молодь?
4. Яку роль відіграє церковна школа в церковній справі освіти?
5. Як я можу надати допомогу щодо навчання молоді моєї громади?
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Субота, 7 вересня 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ МІСІОНЕР-
СЬКОЇ БІБЛІЙНОЇ ШКОЛИ «МАЯК», ІТАЛІЯ

Щоб бути місіонером у цьому світі, недо-
статньо мати віру і доброчесність. Нам також 
необхідно мати знання. Без нього народ Бо-
жий «погине» (Осії 4:6). Беручи це до уваги, 
в 2013 році була заснована Місіонерська 
Біблійна школа «Маяк» як освітній заклад 
Італійської Конференції Адвентистів Сьомого 
Дня Реформаційного Руху. «Ви світло для 
світу» (Від Матвія 5:14) – це біблійний вірш, 
який надихнув нас на гасло школи: «Прийміть 
світло, щоб бути світлом». Ця установа пропонує 
нашій молоді та членам церкви можливість здо-
бути знання і стати більш корисними в добровільній 
місіонерській роботі.

Перший курс, серія семінарів, організованих школою, почався у 2013 році 
і закінчився у січні 2016 року. Цей курс пройшли студенти з Франції, Італії, 
Португалії, Іспанії, Болівії, Конго, Еквадору, Перу та Румунії. І хоча багато 
хто з них ще не були хрещені, але до моменту випуску всі, крім одного сту-
дента, були хрещені. У даний час випускники беруть участь у різноманітній 
місіонерській діяльності і деякі з них стали служителями своїх громад або 
конференцій. Ми дуже вдячні Богу за цей перший результат.

Перший курс проводився в приміщенні молитовного будинку в місті 
Поппі. Однак в минулому році один брат пожертвував свою власність в місті 
Брікко-Мартіно, Тільоле д’Асті (Асті), для проведення освітніх програм місіо-
нерської школи, а також для інших церковних заходів. Ця власність включає в 
себе будівлю, яка розташована на хорошій ділянці землі в сільській місцевості.

Для того щоб проводити програми для школи, нам необхідно провести 
ремонт в одній половині будинку, щоб там можна було розмістити, як мінімум, 
20-25 осіб, а також облаштувати клас і молитовний зал. Італійська Конфе-
ренція не має фінансів, щоб виконати всі ремонтні роботи. З цієї причини 
ми закликаємо вас, дорогі брати, сестри і друзі, щедро пожертвувати на цей 
проект. Це дасть можливість освітнім програмам Місіонерської Біблійної 
школи «Маяк», єдиній освітній установі АСДРР, в якій заняття проводяться 
на італійській мові, продовжувати підготовку людей, щоб вони були світлом 
у цьому темному світі і проповідували Добру звістку, наближаючи Другий 
прихід нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.

Ваші брати та сестри з Італійської Конференції
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Урок 10 Субота, 7 вересня 2019 року

Робота мiсiонерської школи
«Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш 

ходити» (Псалом 32:8).
«Маючи таку добре навчену армію працівників як наша молодь, можна уя-

вити, як скоро звістка про розп’ятого і воскреслого Спасителя, який незабаром 
прийде, може бути донесена усьому світові!» – Виховання. – С.271.

Додаткові матеріали для вивчення:
Вісті для молоді. – С.176-180;
Патріархи і пророки. – С.592-602.

Неділя 1 вересня

1. ВЕЛИКА ПОТРЕБА
а. Чого потребує світ сьогодні? Від Івана 12:32.

«Наше «я» буде заховане, а Ісус Христос повинен бути піднесений і звели-
чений». – Голос у мові і співі. – С.322.

«Звеличуйте Його, Христа Голгофи; прославляйте Його, щоб світ міг спо-
глядати Його. Говоріть про Його доброту, співайте про Його любов і віддавайте 
Йому вдячну подяку своїх сердець». – Погляд вгору. – С.37.

б. Як ця робота повинна відбутися? Приповісті 23:12; Від Матвія 28:19.

«Ми повинні навчати, навчати, щоб підготувати народ, який зрозуміє звістку, і 
потім буде звіщати цю звістку світові». // Рев’ю енд Геральд, 6 лютого 1908 року.

«Зараз, як ніколи раніше, нам необхідно зрозуміти справжню науку вихован-
ня і освіти. Якщо ми не зможемо зрозуміти це, то нам не буде місця у Царстві 
Божому». – Розум, характер і особистість. – Т.1. – С.53.

«Поки ще триває час, нам будуть потрібні школи». – Поради батькам, вчи-
телям і студентам. – С.417.
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Понеділок 2 вересня

2. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
а. Як покликання Єлисея підкреслює фізичне виховання як підготовку до 

духовної роботи? 1 царів 19:19.

«Практична робота сприяє виробленню спостережливості й незалежності 
мислення. Фізична праця, що правильно виконується, сприяє розвитку практичної 
мудрості, яку ми називаємо здоровим глуздом. Так народжується здатність плану-
вати і виконувати намічене, зміцнюється мужність і наполегливість, виховується 
тактовність і майстерність». – Виховання. – С.220.

«У Божому плані щодо стародавнього Ізраїлю кожна сім’я мала будинок і до-
статньо землі для обробітку. Таким чином, були дані як можливість, так і стимули 
для корисної і плідної праці, коли кожна сім’я могла б сама себе забезпечувати. 
І жодний людський винахід ніколи не додав до цього плану нічого кращого за 
це». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.275.

«Минулі покоління зобов’язані були подбати про більш всебічну освіту. При 
школах повинні діяти сільськогосподарські та виробничі підприємства. Треба 
також запрошувати вчителів з домоведення. І кожен день частину часу слід 
приділяти корисній праці, щоб фізичні і розумові сили вправлялися в однаковій 
мірі. Якби школи функціонували за вищезазначеним планом, то зараз не було б 
такої кількості неврівноважених людей». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.153.

«Обробіток землі – одне з кращих занять, що завантажують м’язи і заспоко-
юють розум. Вивчення основ агрономії має стати азбукою освіти в наших школах. 
Це найперша справа, з якої потрібно починати. Наші школи не повинні залежати 
від ввезення продуктів, але зобов’язані мати свої зернові, овочі та фрукти, на-
стільки важливі для здоров’я. Поряд з навчанням грамоті нашу молодь потрібно 
навчати тому, як рубати дерева і обробляти ґрунт. Потрібно призначити різних 
вчителів, щоб вести облік працюючих студентів і працювати поруч з ними...

Щоденна систематична праця повинна бути частиною освіти молодих людей 
навіть в цей пізній період. Багато що навіть зараз можна здобути таким шляхом. 
Дотримуючись цього плану, учні отримуватимуть здоровий дух і у відведений 
час зможуть виконати більше розумової роботи, ніж якби вони займалися тільки 
навчанням». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.179, 180.

«Деякі одновірці не розуміють цінності сільськогосподарської праці. Ці люди 
не повинні брати участі у складанні планів для наших шкіл, тому що вони будуть 
робити все, щоб ухилитися від вірного шляху». – Там саме. – С.178.
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Вівторок 3 вересня

3. РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК
а. Як дослідження Біблії впливає на розум людини?     

До євреїв 4:12; 1 Петра 1:23.

«Наш розум збагачується, якщо ми розглядаємо біблійні теми в їхньому 
взаємозв’язку, порівнюючи текст з текстом і духовне з духовним. Найбагатші 
скарби думки відкриваються досвідченому і старанному досліднику». – Вісті 
для молоді. – С.262.

«Добре знання Святого Письма загострює розум і захищає душу від нападок 
сатани». – Там саме. – С.397.

«Спрямуйте свої думки на дивовижні істини одкровення, і вам не захочеться 
більше думати про легковажні незначні предмети. Ви з огидою будете відвер-
татися від порожніх книг і пустих розваг, які в цей вік настільки деморалізують 
нашу молодь. Ті, хто постійно стикаються з поезією і мудрістю Біблії і чиї серця 
зворушені славними подвигами героїв віри, не залишаться без винагороди. 
Дослідження безцінних скарбів істини веде до набагато більшого освячення і 
збагачення їхніх сердець і розуму, ніж вивчення творів найвидатніших світських 
авторів або схиляння перед досягненнями фараонів, іродів і цезарів світу цьо-
го». – Там саме. – С.255, 256.

б. Яким є досвід Нового Заповіту завдяки впливу Слова?    
До євреїв 8:10; Псалом 37:30, 31.

«Під час благоговійних роздумів над істинами, викладеними у Його Слові, 
розум людини, яка досліджує його, спілкується з Безмежним Розумом. Таке за-
няття не тільки очистить та ушляхетнить характер, а й неодмінно примножить і 
зміцнить розумові сили». – Патріархи і пророки. – С.596-599.

«Натхненна Богом дорогоцінна віра наділяє силою та благородством харак-
теру. Коли ми замислюємося над Його добротою, милістю й любов’ю, сприйняття 
істини стає дедалі яснішим, а бажання володіти чистотою серця і ясністю ду-
мок – більш високим і святим. Душа, яка перебуває в чистій атмосфері святих 
помислів, зазнає перетворення внаслідок спілкування з Богом через досліджен-
ня Його Слова. Істина настільки велична, далекосяжна, глибока й широка, що 
власне «я» випадає з поля зору. Серце пом’якшується і стає покірним, добрим, 
люблячим». – Служіння зцілення. – С.465, 466.
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Середа  4 вересня

4. ДУХОВНА СИЛА
а. Як вивчення Біблії і настанови призведуть наших студентів місіонерських 

шкіл до глибшого духовного досвіду? 1 Петра 1:23; До ефесян 5:26.

«Подарувавши привілей вивчати Його Слово, Господь надав нам щедру 
трапезу. Багато переваг ми отримаємо, живлячись Його словом, яке Він пред-
ставляє як Свою плоть і кров, Свій дух і життя. Якщо ми приймаємо це Слово, 
наша духовна сила збільшується; ми зростаємо в благодаті й пізнанні істини. 
Формуються і зміцнюються звички вміння володіти собою. Дитячі слабкості – ве-
редливість, упертість, егоїзм, необдумані слова, запальні вчинки – зникають, і 
замість них розвиваються чесноти християнської зрілості». – Поради батькам, 
вчителям і студентам. – С.207.

«Якщо людина з вірністю застосує свої таланти, якими б малими вони не 
були, – Святий Дух бере те, що належить Богу, і знову представляє розумові 
людини. За допомогою Свого Духа Бог робить Своє Слово життєдайною силою. 
Воно живе та діяльне, справляє сильний вплив на розум людини не завдяки 
знанням або розумовим здібностям, а завдяки тому, що Божественна сила 
працює спільно з людською силою. І всю славу потрібно віддати Божественній 
силі». – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.55.

б. Яка мета справжньої місіонерської освіти? 2 Петра 3:18.

«Виховання найвищої якості дає таке знання і прищеплює таку дисципліну, 
які призводять до найкращого розвитку характеру і готують душу до життя, яке 
в гармонії з життям Бога. Вічне життя не можна залишати поза увагою. Най-
вище виховання навчить наших дітей і нашу молодь науці християнства, яка 
дасть їм досвідчене пізнання Божих шляхів і уроки про батьківський характер 
Бога, викладені Христом Своїм учням». – Поради батькам, вчителям і студен-
там. – С.45, 46.

«Виховання та навчання молоді є важливою і серйозною роботою. Головна 
мета виховного процесу – правильний розвиток характеру, щоб людина була 
здатна належним чином виконувати обов’язки в цьому земному житті, а потім 
увійшла в майбутнє, безсмертне життя. Вічність відкриє, як була виконана ця 
робота». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.418.
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Четвер  5 вересня

5. ВСЕБІЧНИЙ МІСІОНЕР
а. Що включала в себе робота Христа на землі? Від Матвія 4:23. Як ми по-

винні навчати наших місіонерів сьогодні для виконання подібної роботи? 
Чому?

«Пам’ятаймо, що найважливіший засіб – це наша медико-місіонерська ро-
бота. Ніколи ми не повинні втрачати з поля зору велику мету, для якої засновані 
наші санаторії, – просування завершальної Божої роботи на землі.

Установа в Лома-Лінді має бути не тільки санаторієм, а й освітнім закладом. 
Володіючи таким місцем, ми маємо важливу відповідальність – зробити роботу 
установи освітньою за характером. Тут необхідно відкрити школу для навчання 
медико-місіонерських євангелістів». – Поради щодо здоров’я. – С.233.

«Школа в Медісоні дає не тільки знання Писання, але також і практичне 
навчання, яке готує студента до того, щоб він міг стати місіонером на своєму 
забезпеченні в тому полі, куди він буде покликаний. У його студентські роки він 
вчиться будувати так, щоб будівля була простою і міцною, вчиться обробляти зем-
лю і піклуватися про постраждалих. Це навчання медико-місіонерської роботи є 
однією з найбільш великих цілей, для яких може бути заснована будь-яка школа...

Незабаром настане час, коли народ Божий через переслідування буде розсі-
яний в багатьох країнах. Ті, котрі отримали всебічну освіту, матимуть перевагу, де 
б вони не знаходилися. Господь відкриває Божественну мудрість, ведучи людей 
до тренування всіх їхніх здібностей і можливостей поширення істини». – Руко-
писи. – Т.5. – С.280.

П’ятниця 6 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому особлива робота підготовки місіонерів зараз є важливішою, 
ніж будь-коли раніше?

2. Поясніть роль фізичної праці в освіті.
3. Чому дослідження Біблії дає найкращий розумовий розвиток?
4. Яким буде результат, якщо студенти будуть регулярно живитися 

Словом Божим?
5. Які навички зроблять місіонера всебічно розвиненим?



59

Урок 11 Субота, 14 вересня 2019 року

Навертаючи свiт
«І сказав Він до них: «Ідіть по цілому світові, та всьому створінню 

Євангелію проповідуйте!» (Від Марка 16:15).
«Наш Господь Ісус Христос прийшов у цей світ як невтомний слуга потреб 

людей... Його місія полягала в повному відродженні людини. Він прийшов, щоб 
дати їй здоров’я, мир і досконалість характеру». – Служіння зцілення. – С.17.

Додаткові матеріали для вивчення:
Євангелизм. – С.15-18.

Неділя 8 вересня

1. ВАША МІСІЯ
а. Якою була місія Христа на землі? На чому Він зосереджувався, щоб 

виконати Свою місію? До євреїв 12:2.

«Він завжди бачив майбутні плоди Своєї місії». – Бажання віків. – С.410.
«У кожному Христос бачив людину, у спасінні якої полягала Його місія». – Слу-

жителі Євангелія. – С.117.
«Усі Свої бажання Він суворо підпорядковував покладеній на Нього місії. Він 

прославив Своє життя тим, що цілковито підкорив його волі Свого Отця». – Слу-
жіння зцілення. – С.19.

б. Якою має бути наша місія в житті? Від Івана 15:12.

«Коли ми любимо світ, як [Ісус] його любив, тоді звершуємо Христову місію. 
Ми приготовані для Небес, оскільки Небеса – у наших серцях». – Бажання ві-
ків. – С.641.

«Досконалість християнського характеру досягається тільки при постійному 
внутрішньому спонуканні допомагати іншим і благословляти їх». – Дії апосто-
лів. – С.551.
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Понеділок  9 вересня

2. МІСЦЕ ДЛЯ ВСІХ
а. Що важливо знати про освітлене місто в темну ніч? Від Матвія 5:14.

«Серед ночі духовної темряви церква має відображати сяйво Божої слави, 
підіймаючи пригноблених і потішаючи засмучених.

Усюди навколо нас чути зойки людського горя. Усюди є нужденні та страж-
дальці. Наш обов’язок полегшувати і пом’якшувати життєві труднощі й нещастя 
людей». – Наочні уроки Христа. – С.417.

б. Ким ми покликані бути? Ісаї 43:10. Отже, на кого покладена відповідаль-
ність проповідувати Євангеліє?

«Кожний справжній учень Ісуса народжується місіонером для Божого Цар-
ства». – Бажання віків. – С.195.

«Кожна душа має перевагу бути живим руслом, яким Бог передаватиме 
світові скарби Своєї благодаті, незбагненні багатства Христа... Небо чекає, щоб 
відкрилися канали, якими могла б зливатися свята олива, несучи радість і бла-
гословення людським серцям». – Наочні уроки Христа. – С.419.

в. Яка відповідальність покладена на кожного пересічного члена церкви? 
Від Марка 13:34.

«Робота Божа на цій землі ніколи не закінчиться, якщо наші брати і сестри, 
члени нашої церкви, не долучаться до цієї роботи і не об’єднають свої зусилля 
з проповідниками і служителями церкви». – Служителі Євангелія. – С.352.

«Нехай сім’ї, добре утверджені в істині, – одна або дві сім’ї, – переїдуть туди, 
де є можливість заробити кошти для життя і спільно працюють там як місіонери... 
Вони можуть поширювати нашу літературу; проводити зібрання у себе вдома, 
заводити знайомство з новими сусідами, запрошувати їх на ці зібрання». – Сві-
доцтва для церкви. – Т.8. – С.245.

«Нехай члени церкви пробудяться! Нехай вони підтримують руки служителів 
і працівників, діючи виключно на благо інтересів діла Божого... Якщо людина 
проявляє віру і смиренно ходить з Богом... вона може займати призначене їй 
місце». // Рев’ю енд Геральд, 9 липня 1895 року.
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Вівторок 10 вересня

3. ЖИВА ЦЕРКВА
а. Яким було прощальне веління Ісуса? Від Марка 16:15.

«Бог закликає християнські родини йти у вкриті темрявою зла місця землі, 
аби мудро і наполегливо працювати для тих, хто перебуває в незнанні істини. 
Для того щоб відгукнутися на цей заклик, необхідне самопожертвування. У той 
час як чимало християн чекають, поки будуть усунуті всі перешкоди, душі гинуть 
без жодної надії і без Бога. Задля світських переваг і здобуття наукових знань 
люди готові вирушити навіть у шкідливі для здоров’я райони, зносити труднощі і 
нестатки. А де ж ті, хто був би готовий розповідати іншим про Спасителя?». – Про-
роки і царі. – С.172, 173.

б. Що Бог закликає нас робити прямо зараз? Чому? До римлян 13:11, 12.

«Діюча церква – це зростаюча церква. Допомагаючи іншим, члени громади 
заряджаються енергією і пожвавлюються». – Служителі Євангелія. – С.198.

«Єдина дорога до зростання в благодаті – безкорисливо, самозабутньо 
робити головну справу, яку Христос поклав на нас, а саме: у міру наших можли-
востей брати участь у допомозі іншим і приносити благословення тим, хто має 
потребу в допомозі, яку ми можемо надати. Сили розвиваються при вправі, а 
діяльність – головна умова життя». – Дорога до Христа. – С.80.

в. Як ми можемо прискорити Другий прихід Христа? Від Матвія 24:14.

«Перевагою кожного християнина є не тільки чекати, але й прискорювати 
Прихід нашого Господа Ісуса Христа, цей урочистий момент (див. 2 Петра 3:12). 
Якби кожний, хто сповідує Його Ім’я, приносив плід для Його слави, як швидко 
увесь світ був би засіяний насінням Євангелія! Як скоро дозрів би останній ве-
ликий урожай, і Христос прийшов би зібрати дорогоцінне зерно». – Наочні уроки 
Христа. – С.69.

«Якщо члени Божої церкви будуть звершувати доручену Господом роботу 
там, де в цьому є потреба, – на батьківщині чи за її межами, виконуючи єван-
гельське доручення, – то увесь світ незабаром почує застереження і Господь Ісус 
повернеться на землю в силі і великій славі». – Дії апостолів. – С.111.
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Середа  11 вересня

4. ЯК ПРАЦЮВАВ ІСУС
а. Які методи використовував Ісус у Своїй роботі для інших людей?   

Від Матвія 9:35, 36.

«Лише метод Христа принесе справжній успіх у проголошенні людям Єван-
гелія. Спаситель змішався з людьми як Той, Хто бажав їм добра. Він виявляв до 
них співчуття, служив їхнім потребам і завойовував їхнє довір’я. А тоді говорив 
їм: «Ідіть за Мною». – Служіння зцілення. – С.143.

«Він шукав їх на вулицях, біля домашнього вогнища, у човнах, синагогах, на 
березі озера і на весільному бенкеті. Він знаходив їх за виконанням повсякден-
них справ, виявляючи зацікавленість їхнім життям. Спаситель навчав їх вдома, 
де члени родини відчували вплив Його Божественної присутності. Його палке 
співчуття до людей допомагало здобувати їхні серця». – Бажання віків. – С.151.

«Світ має усвідомити, що ми не поглинуті корисливими егоїстичними інтер-
есами, а бажаємо поділитися з іншими нашими благословеннями і привілеями. 
Хай люди побачать, що наша релігія не робить нас черствими або надто вимог-
ливими. Кожний, хто стверджує, що знайшов Христа, зобов’язаний служити для 
добра людей, як це робив Ісус». – Там саме. – С.152.

б. Хто шукав особистої зустрічі з Ісусом? Від Івана 3:2. Як ця зустріч 
ілюструє велику частину служіння Ісуса?

«Нам не слід чекати, поки люди прийдуть до нас, ми самі повинні шукати їх 
там, де вони перебувають. Коли Слово проповідується з кафедри, тоді робота 
тільки починається. Є маси людей, які ніколи не почують Євангеліє, якщо їм його 
нe принести». – Наочні уроки Христа. – С.229.

«Значною мірою це служіння має бути здійснене завдяки особистій праці. 
Таким був метод Христа. Він Сам звершував Свою роботу переважно в особи-
стому спілкуванні з людьми. Він завжди з повагою ставився до аудиторії, навіть 
якщо вона складалася лише з однієї душі. Часто через одну таку душу вістка 
поширювалася до тисяч людей». – Там саме.

«Він не обминув жодну людину як недостойну, натомість намагався прикласти 
цілющий бальзам до кожної душі... Він прагнув вселити надію в найбільш загру-
білих та безперспективних, даючи їм впевненість у тому, що вони можуть стати 
лагідними й невинними, досягаючи такого характеру, який свідчитиме: вони – діти 
Божі». – Служіння зцілення. – С.25, 26
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Четвер 12 вересня

5. СВІТІТЬ!
а. Що Ісус велить нам робити? Від Матвія 5:16.

«Христос не дає повеління Своїм послідовникам намагатися випроміню-
вати світло. Він говорить: “Нехай сяє ваше світло!” Якщо ви прийняли Божу 
благодать, світло вже перебуває у вас. Усуньте всі перешкоди, і тоді відкриється 
слава Господня. Засяє яскраве світло, проникаючи через темряву та розганяю-
чи її. Ви просто не зможете не сяяти в тому середовищі, де поширюється ваш 
вплив». – Наочні уроки Христа. – С.420 (виділено в оригіналі).

«Небесні істоти готові співпрацювати з людьми, щоб вони в свою чергу 
відкрили світові, чим можуть стати люди і яким чином своїм особистим впливом 
вони можуть допомогти тим, котрі гинуть. Той, хто по-справжньому навернений, 
буде настільки наповнений любов’ю Бога, що він буде жадати передати й іншим 
радість, що переповнює його душу». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.30.

«Немає межі для корисності того, хто, відкидаючи свій егоїзм, дає можли-
вість Святому Духові діяти в серці та веде життя цілковитого посвячення Бого-
ві». – Служіння зцілення. – С.159.

б. Який вплив повинна чинити церква на світ? Дії 17:6.

«Коли люди, котрі називають себе Божими слугами, наслідуватимуть приклад 
Христа, впроваджуючи принципи Закону у своє щоденне життя, коли кожний 
їхній учинок свідчитиме, що вони люблять Бога понад усе і ближнього, як самих 
себе, – тоді церква матиме силу пробудити світ». – Наочні уроки Христа. – С.340.

П’ятниця 13 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чого ми можемо навчитися з місії Ісуса, яка пов’язана з нашою?
2. Яку особисту місію Бог доручив мені?
3. Яким чином церква може залишатися живою церквою?
4. Яким був метод Ісуса для досягнення людей?
5. Як послідовник Ісуса випромінює своє світло?
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Урок 12 Субота, 21 вересня 2019 року

Формуючи для вiчностi
«Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж 

до дня Христа Ісуса» (До филип’ян 1:6).
«Той, хто сприяє Божественній меті і прагне передавати підростаючому поко-

лінню знання про Бога, хто сприяє формуванню характеру в гармонії з Творцем, 
той здійснює велику і благородну справу. Пробуджуючи бажання уподібнитися 
до Божого ідеалу, такий учитель пропонує виховання розгорнуте, як небеса, і 
всеосяжне, як Всесвіт, виховання, яке не закінчиться з цим життям, а буде вдо-
сконалюватися у вічному житті, це виховання гарантує гарним учням доступ з 
підготовчої школи на землі у вищий клас, у небесну школу». – Виховання. – С.19.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.301-309.

Неділя 15 вересня

1. ВИСОКА МЕТА
а. Чого ми повинні з нетерпінням чекати, думаючи про вічність?   

1 до коринтян 2:9; Ісаї 64:4.

«Божий ідеал щодо Його дітей перевищує найвищі уявлення людського ро-
зуму. «Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!». Це повеління 
є одночасно й обітницею. План спасіння передбачає наше цілковите звільнення 
з під влади сатани». – Бажання віків. – С.311.

«Освіта, розпочата тут, не завершиться в цьому житті; вона триватиме всю 
вічність, завжди розвиваючись і ніколи не закінчуючись. День за днем чудові 
справи Божі, свідоцтва Його чудотворної сили у творенні і підтримці Всесвіту 
будуть відкриватися розуму в новій красі. У світлі, що виходить від престолу, 
таємниці зникнуть, і душа не перестане дивуватися простоті речей, яких раніше 
не могла збагнути». – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.328.
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Понеділок 16 вересня

2. БУДУЮЧИ У СВОЄМУ ЖИТТЄВОМУ ДОСВІДІ
а. Що часто супроводжує нас у нашому християнському житті, і яким в 

результаті повинно бути наше ставлення? Чому? 1 Петра 4:12, 13.

«Божі діти завжди випробовуються в горнилі випробувань. Якщо вони витри-
мають перше випробування, то їм немає необхідності проходити через подібне 
випробування ще раз; але якщо вони впадуть, випробування спіткатимуть їх знову 
і знову, і кожного разу вони будуть більш відчутними і важчими. Таким чином 
їм знову і знову дається можливість здобути перемогу і довести свою вірність 
Богу. Але якщо вони продовжать чинити опір, Бог, врешті-решт, буде змушений 
забрати від них Свій Дух і світло». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1146.

б. Що перевіряється вогнем випробувань? 1 до коринтян 3:9, 10, 12.

«Має велике значення те, який матеріал використовується у формуванні 
характеру. Довгоочікуваний Божий день виявить справу кожного. «Огонь діло 
кожного випробує, яке воно є» (1 до коринтян 3:13). Подібно до того, як вогонь 
показує відмінність між золотом, сріблом, дорогоцінним камінням і деревом, 
сіном і соломою, так і судний день випробує характер, показуючи різницю між 
характером, сформованим за подобою Христа, і характером, сформованим за 
подобою егоїстичного серця. Весь егоїзм, вся фальшива релігія постануть у 
своєму справжньому світлі. Матеріал, який нічого не вартий, буде знищений, 
але золото справжньої, простої, смиренної віри ніколи не втратить своєї цін-
ності. Воно ніколи не може бути знищене, тому що воно нетлінне. Одна година 
гріхів постане як велика втрата, а страх Господній – як початок мудрості. Задо-
волення через догоджання самому собі знищиться, як солома, а золото непо-
хитного принципу, підтримуваного за будь-яку ціну, перебуватиме вічно». – Там 
саме. – Т.6. – С.1087, 1088.

«Формування характеру – це найважливіша робота. Вона не закінчується в 
цьому житті і позначається на майбутньому житті. Те, чого ви тут досягнете через 
заслуги і благодать Христа, збережеться впродовж нескінченних століть, і я дуже 
сподіваюся, що ваш стандарт не буде низьким. «Навчіться від Мене, – говорить 
великий Учитель, – бо Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам 
вашим». Мир, який дає Христос, ніколи не приносить з собою печалі». – Цей 
день з Богом. – С.37.
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Вівторок 17 вересня

3. ЯК БОГ ВИКОРИСТОВУЄ ВОГОНЬ
а. Що виявляє вогонь? 1 до коринтян 3:13.

«Ангели Божі ходять туди і сюди по вулицях цих міст і фіксують справи лю-
дей. Вони записують в Божих пам’ятних книгах слова віри, вчинки любові, сми-
рення духа; і в той день справа кожного буде випробувана, якою вона є, робота 
смиренного послідовника Христа витримає випробування і отримає схвалення 
Неба». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.7. – С.987.

«Молодим людям слід вважати добрий характер ціннішим капіталом, аніж 
золото, срібло або акції. Він не втратить своєї цінності внаслідок паніки на біржі 
або банкрутства і принесе більший прибуток, коли все земне майно буде втра-
чене... Порядність, твердість і наполегливість – ось ті якості, які всім необхідно 
старанно розвивати у собі, бо вони дають людині, котра володіє ними, дивовижну 
силу і вплив, які роблять її здатною творити добро, чинити опір злу і переносити 
нещастя». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.656.

б. Як були врятовані Лот і Соломон, «немов головешка, з пожару врятована»? 
Буття 19:16, 17; 1 царів 11:4.

«Лот обрав місцем свого проживання Содом, тому що більш зважав на тим-
часові переваги, які він міг мати, аніж на моральне оточення, в якому доведеться 
жити йому і його родині. Чого ж він досяг щодо тимчасового благополуччя у цьому 
світі? Усе його багатство було винищено, частина дітей загинули при знищенні 
нечестивого міста, його дружина стала соляним стовпом на шляху до безпеч-
ного місця, а він був врятований, «немов головешка з пожару». Але на цьому 
не закінчилися згубні результати його вибору. Моральна зіпсованість Содому 
так глибоко проникла в характер його дітей, що вони не в змозі були відрізнити 
добро від зла і гріх від праведності». – Вісті для молоді. – С.419.

«Соломон може бути спасенний, «немов головешка з пожару», проте його 
покаяння не могло скасувати ті пагорби, і не могло зруйнувати ті камені, які за-
лишилися свідками його злочинів. Він збезчестив Бога, бо вважав за краще бути 
керованим хтивістю, ніж стати учасником Божественної природи». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.2. – С.1031.
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Середа  18 вересня

4. ВІЧНІ НАСЛІДКИ
а. Як вогонь впливає на наше навчання і наше майбутнє?    

1 до коринтян 3:14, 15.

«Перед нами вічність. Будь-який розвиток наших розумових здібностей, що 
відбувається тут; всі високі досягнення в очищенні і ушляхетненні себе за допо-
могою тісного зв’язку з небом, будуть піднесені разом з нами, але якщо ми пере-
шкоджаємо розвитку наших здібностей бездіяльністю; якщо ми погіршуємо наші 
таланти, які можна було розвинути найкращим чином, то в тому кращому світі ми 
не зможемо надолужити те минуле нехтування саморозвитком, ту велику втрату.

Деякі можуть бути спасенні, «немов головешка з пожару». Їхнє марне життя 
принесло їм нескінченну втрату. Ми повинні удосконалюватися в цьому житті, 
наскільки можемо за допомогою і благодаттю Бога, знаючи, що ці досягнення 
ми зможемо взяти з собою на небо. Ми будемо прославляти нашого Отця на 
небі пропорційно до очищення і вдосконалення нашого характеру тут, на зем-
лі». – Рукописи. – Т.9. – С.21.

«Йти в наступне, майбутнє життя, не маючи половини сили, яку можна було 
б взяти туди, – жахлива думка. Дні випробувального терміну, втрачені тут при 
приготуванні до небес, – це втрата, яка ніколи не буде відшкодована. В майбут-
ньому житті ті, хто здійснював погані вчинки і зловживав моральними силами в 
цьому житті, матимуть меншу здатність радіти. Яких би висот ми не досягли в 
майбутньому житті, ми могли б досягти ще більших висот, якби найкращим чином 
використовували дані нам Богом привілеї та дорогоцінні можливості». – Цей 
день з Богом. – С.350.

б. Як у житті Даниїла і його товаришів проявилися результати того, що 
їхнє виховання будувалося на вічній Скелі? Даниїла 1:20.

«Молодь повинна вчитися для майбутнього світу. Наполегливість в отриманні 
знань, під керівництвом страху і любові Божої, додасть їм більше сили для добра 
в цьому житті, і ті, які найкращим чином використовують свої привілеї, щоб до-
могтися найвищих досягнень тут, візьмуть ці цінні надбання з собою в майбутнє 
життя. Вони шукали і знайшли те, що нетлінне. Здатність цінувати славу, яку 
«око не бачило й вухо не чуло», буде пропорційна досягненням, які отримані у 
розвитку здібностей у цьому житті». – Основи християнського виховання. – С.49.
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Четвер 19 вересня

5. ЦІНУЮЧИ ЧАС
а. Як ми можемо надолужити втрачені можливості? До ефесян 5:16.

«Ми повинні викупляти час. Даремно витрачений час неможливо відтворити. 
Ми не можемо повернути назад жодної миті. Єдиний спосіб викупити час – мак-
симально використати те, що в нас залишається, ставши співпрацівниками з 
Богом у Його великому Плані викуплення». – Наочні уроки Христа. – С.342.

«Найбільше добро, яке ми можемо зробити нашим ближнім, – це перемогти 
наші власні недоліки і поліпшити наш характер, сформувавши його прекрасним 
і гармонійним, наскільки це можливо». – Рукописи. – Т.9. – С.21.

б. Скільки часу нам дано, щоб ми могли прийняти правильне рішення? 
До євреїв 3:12-15.

«Ми повинні так пильнувати, працювати і молитися, як ніби це останній 
день нашого життя. О, яким насиченим, серйозним і ревним було б наше життя! 
Наскільки точною була б наша відповідність Ісусу в усіх наших словах і спра-
вах!» – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.200.

в. Якою має бути наша молитва? Псалом 139:23, 24.

«Господи, візьми моє серце, бо я сам не можу його віддати. Це Твоя влас-
ність. Очисти його, бо я сам не можу зберегти його чистим для Тебе. Спаси мене, 
незважаючи на мій характер, мої слабкості та нехристоподібні риси. Відтвори 
мене й обнови, піднеси мене до чистої, святої атмосфери, де щедрий потік Твоєї 
любові може омити мою душу». – Наочні уроки Христа. – С.159.

П’ятниця 20 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином та освіта, яку ми здобуваємо протягом усього нашого 

життя, є тільки початком?
2. Досягненню якої мети сприяють випробування у справі вихо-

вання?
3. Як наш вибір впливає на нашу корисність і навіть на нашу вічну 

долю?
4. Що означає бути спасенним, «немов головешка з пожару»?
5. Як ми можемо переконатися в тому, що здійснюємо найкращу 

роботу для вічності?
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Урок 13 Субота, 28 вересня 2019 року

Обiтниця Духа
«Після цього побачив я іншого Ангола, що сходив із неба, і що владу 

велику він мав. І земля освітилася від слави його» (Об’явлення 18:1).
«Людина може володіти знанням, талантами, красномовністю, різноманіт-

ними природними й набутими здібностями, але без присутності Духа Божого 
жодне серце не буде зворушене, жодний грішник не буде навернений до Христа. 
З іншого боку, перебуваючи в єднанні з Христом, володіючи дарами Духа, навіть 
найбідніші та найменш освічені з Його учнів будуть спроможні промовляти до 
людських сердець». – Наочні уроки Христа. – С.328.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.47-56.

Неділя 22 вересня

1. РАННІЙ І ПІЗНІЙ ДОЩ
а. Як було пророковано злиття Святого Духа в ранній церкві?    

Від Луки 24:49; Йоіла 2:23.

«Використовуючи символ Раннього та Пізнього дощу, які випадають у країнах 
Сходу під час сівби та жнив, єврейські пророки провіщали надзвичайно рясне 
злиття духовної благодаті на Божу церкву». – Дії апостолів. – С.54.

б. Яке пророцтво матиме подвійне виконання наприкінці часу? Що ми 
повинні робити, чекаючи цього часу? Захарії 10:1.

«Велика справа Євангелія не завершиться з меншим проявом Божої сили, 
ніж на початку. Пророцтва, які виконалися при злитті Раннього дощу на початку 
проповіді Євангелія, повинні знову виконатися при злитті Пізнього дощу під час 
її закінчення». – Велика боротьба. – С.611, 612. П
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Понеділок 23 вересня

2. РОБОТА ВИХОВАННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЯКА 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДУХОМ

а. Яку роботу виконує Святий Дух сьогодні? Від Івана 16:13.

«Утішитель названий «Духом правди». Його завдання – визначати істину і 
відстоювати її. Спочатку Він оселяється в серці як Дух правди і тому стає Утішите-
лем. Істина приносить розраду і мир, чого не може дати омана. Сатана опановує 
людським розумом через оманливі теорії й традиції. Спрямовуючи людей до 
фальшивих ідеалів, він спотворює їхній характер. Святий Дух промовляє до них 
через Писання і закарбовує істину в серці. Таким чином викривається гріх і омана 
усувається з душі. Отже, завдяки Духові правди, Який діє через Слово Боже, 
Христос привертає до Себе Свій вибраний народ». – Бажання віків. – С.671.

б. Яку зміну здійснює Дух у віруючій людині? 2 до солунян 2:13.

«Якщо люди бажають перетворення, усе їхнє єство зазнає освячення. Дух 
закарбує в душі Божі істини. Завдяки Його силі дорога життя стане настільки 
простою і ясною, що кожний, хто піде нею, не заблукає». – Дії апостолів. – С.53. 

«Лише ті, хто постійно отримує свіжий прилив благодаті, матимуть силу, від-
повідну до їхніх щоденних потреб і їхньої здатності користуватися нею. Замість 
того щоб чекати якогось часу в майбутньому, коли внаслідок особливого злиття 
духовної сили вони у чудодійний спосіб стануть придатними для придбання душ, 
ці християни щодня упокорюються перед Богом, аби Він зробив їх посудинами 
для використання в Його справі. Щодня вони шукають і використовують наявні 
можливості для служіння, свідкуючи про Господа всюди: чи то в скромному до-
машньому середовищі, чи на ниві громадського служіння...

З дня на день, коли вісники Євангелія схиляють уранці коліна перед Господом, 
поновлюючи свої обітниці, Він дарує їм присутність Свого Духа з Його силою 
відродження і освячення. Беручись за виконання своїх щоденних обов’язків, вони 
мають запевнення в тому, що невидиме посередництво Святого Духа допоможе 
їм стати співпрацівниками у Бога». – Там саме. – С.55, 56.
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Вівторок 24 вересня

3. ПЛІД ДУХА ПРОЯВЛЕНИЙ
а. Який плід є результатом Духа Божого? До галатів 5:22, 23. Як?

«Говорячи учням про служіння Святого Духа, Ісус намагався надихнути їх 
радістю і надією, якими було сповнене Його серце. Він радів, оскільки мав змогу 
забезпечити Своїй церкві потрібну допомогу. Дух Святий – це найбільший з усіх 
дарів, які Він міг просити в Отця для духовного піднесення Свого народу. Дух 
мав діяти як відновлювальна Сила, і без Нього жертва Христа була б даремною. 
Сила зла утверджувалася протягом століть, а покірність людей сатанинській не-
волі гідна подиву. Опиратися гріхові і перемагати його можна було лише завдяки 
могутньому впливові Третьої Особи Божества – Духа Святого, Котрий виявляє 
Себе не у видозміненій енергії, а у всій повноті Божественної сили. Дух робить 
ефективною діяльність Спасителя світу. Дух очищає серце. Через Нього віруючий 
стає причетним до Божественної природи. Христос дав Свого Духа як Боже-
ственну силу для перемоги над усіма успадкованими й набутими нахилами до 
зла. Тим самим Він закарбував у церкві Свій характер». – Бажання віків. – С.671.

«Що ж сталося після того, як Святий Дух був злитий в День П’ятидесятниці?.. 
Кожний християнин бачив у своєму братові одкровення Божественної любові 
та прихильності. Усіх об’єднувала одна мета, усі інші інтереси поступилися їй 
місцем. Віруючі прагнули явити світові христоподібний характер і працювати для 
зростання Його Царства». – Дії апостолів. – С.48.

б. Що може зробити Бог для тих, котрі повністю підкоряться?    
До ефесян 5:18 (остання частина).

«Ісусові, Який принизив Себе задля спасіння загиблого людства, був даний 
Святий Дух без міри; Він буде даний кожному послідовникові Христа, який цілком 
віддав себе Йому та зробив своє серце Його оселею. Господь звелів нам: «Напов-
нюйтесь Духом» (До ефесян 5:18). Це повеління водночас є й обітницею. Отець 
хотів, щоб у Христі «перебувала вся повнота», і «ви маєте в Нім повноту» (До 
колосян 1:19; 2:10)». – Блаженства, промовлені на горі. – С.21. П
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Середа  25 вересня

4. БУДУЧИ ГОТОВИМИ
а. Що ми повинні робити, чекаючи Пізнього дощу? Від Луки 11:13.

«Обітниця Христа про те, що Він пішле Святого Духа як Свого Представни-
ка, не зазнала змін. Багатства Божої благодаті не зливаються з Неба на людей 
не тому, що Бог стримує їх. Сьогодні ця обітниця не виконується повною мірою 
через те, що люди не цінують її належним чином. Якби всі цього бажали, то 
сповнилися б Духом. Там, де присутності Святого Духа приділяють мало уваги, 
панують духовні посуха, темрява, деградація і смерть. Усюди, де в центрі уваги 
ставлять другорядні питання, зауважується брак Божественної сили, необхідної 
для зростання і процвітання церкви, хоч вона і пропонується з надміром. Проте 
ця сила приносить із собою і всі інші благословення». – Дії апостолів. – С.50.

«Нам немає необхідності турбуватися про Пізній дощ. Все, що ми повинні 
робити, – зберегти посудини чистими, бути на правильній стороні і приготуватися 
до прийняття небесного дощу, постійно молячись: «Нехай Пізній дощ наповнить 
мою посудину». – Погляд вгору. – С.283.

«Я бачила, що багато братів нехтують таким необхідним приготуванням і 
чекають «часів відпочинку» і «пізнього дощу», який нібито сам приготує їх до 
того, щоб встояти в день Господа й жити перед Його обличчям... Я бачила, що 
втіха була недоступна тим, хто не здобув перемоги над усіма своїми спокусами, 
над гординею, самолюбством, любов’ю до світу, над кожним недобрим словом 
і вчинком. Тому нам потрібно прагнути до тіснішого спілкування з Господом і 
серйозно готуватися до того, щоб встояти в битві в день Господній». – Ранні 
твори. – С.71.

б. Чого ми можемо навчитися з молитви Іллі про дощ? 1 царів 18:41-44.

«[Ілля] продовжував досліджувати своє життя, щоб впевнитися, чи не 
знехтував він у чому-небудь Богом. Він сповідував свої гріхи і продовжував 
упокорювати свою душу перед Богом, спостерігаючи в той самий час, чи немає 
ознаки того, що на його молитву отримана відповідь. Коли він заглядав у своє 
серце, то, здавалося, ставав гіршим як у власних очах, так і в очах Бога. Йому 
здавалося, що він був нічим, а Бог – всім, і коли він досяг повного самозречення 
і вхопився за Спасителя як за свою єдину Силу і Праведність, відповідь була 
отримана». // Рев’ю енд Геральд, 26 травня 1891 року.
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Четвер 26 вересня

5. ЗАКЛЮЧНА СЦЕНА
а. Яка остаточна робота виховання все ще попереду? Авакума 2:14.

«Коли надійде час проголошувати [Третю ангельську звістку], з великою 
силою Господь діятиме через смиренні душі, провадячи тих, хто цілковито по-
святив себе Йому на служіння. Для цієї роботи працівники будуть приготовлені 
радше помазанням Божого Духа, ніж спеціальною освітою. Мужі віри й молитви 
будуть спонукані виступити вперед зі святою ревністю і сповіщати слова, котрі 
Бог дасть їм. Гріхи Вавилону будуть викриті. Страшні наслідки примусового 
запровадження державною владою церковних постанов, наступ спіритизму, 
непомітне, але швидке поширення папської влади – усе це буде виявлено. Ці 
урочисті застереження пробудять народ, їх будуть слухати тисячі тисяч, котрі 
ніколи ще не чули чогось подібного». – Велика боротьба. – С.606.

«Ця вістка буде поширюватись не стільки людською мудрістю, скільки гли-
боким переконанням Духа Божого. Докази вже були дані. Насіння було посіяне, 
тепер воно зійде і принесе плоди. Друковані твори, котрі розповсюджували місі-
онери, зробили свій вплив. Проте багатьом людям, на яких ця вістка справила 
велике враження, щось перешкодило до кінця пізнати істину та підкоритися їй. 
Тепер промені світла проникають усюди, істина постане у всій ясності, і щирі 
діти Божі розірвуть узи, які зв’язували їх. Сімейні зв’язки, церковні обов’язки 
тепер безсилі втримати їх. Істина дорожча за все. Незважаючи на сили темря-
ви, які об’єдналися проти істини, велика кількість людей перейде на сторону 
Бога». – Там саме. – С.612.

П’ятниця 27 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому досвіди ранньої християнської церкви (вони описані в уроці 
1) будуть надзвичайно важливі для останнього покоління?

2. Чому прийняття Раннього і Пізнього дощів є частиною справи 
справжнього виховання?

3. Який плід повинен розвинутися в результаті роботи Духа?
4. Як я можу підготуватися до Пізнього дощу?
5. Як буде завершена церковна робота виховання на цій землі? П
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Для нотаток





6 липня 
для оздоровчого цен-
тру в Україні

3 серпня
для місіонерських 

шкіл

7 вересня
для Місіонерської 
Біблійної школи 
“Маяк”, Італія

Пожертвування першої
      суботи


