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Передмова
У міру того як учні суботньої школи по всьому світу продовжать вивчення другої частини Уроків з книги Дії апостолів, нам
слід багато за що бути вдячними. Святий Дух також доступний
для нас як і для ранньої Церкви, і повинен злитися рясною мірою.
«Невже ми будемо менш ревними, ніж апостоли? Невже ми
не будемо живою вірою опиратися на обітниці, які глибоко зворушували їхні душі і спонукали просити Господа Ісуса виконати
Своє Слово: «Просіть – і отримаєте» (Від Івана 16:24)?..
Як учні, котрі були сповнені силою Духа, йшли вперед,
проповідуючи Євангелію, так само й сьогодні Божі раби повинні
трудитися. Сповнені безкорисливого бажання звіщати вістку
милості тим, котрі знаходяться у темряві омани і невір’я, ми
повинні приступити до роботи для Господа. Він доручає нам
нашу частину в процесі співпраці з Ним, але Він також впливатиме на серця невіруючих і звершуватиме Свою справу в далеких
країнах. Чимало людей вже отримують Святого Духа, і цей шлях
більше не буде закритий холодною байдужістю.
Для чого була записана історія діяльності учнів, які горіли
святою ревністю і яких оживляв і підбадьорював Святий Дух, як
не для того, аби Божі діти наших днів черпали з неї натхнення і
так само ревно трудилися для Бога? Те, що Господь звершив для
Свого народу в біблійний час, Він може звершити для Свого народу й сьогодні, і це вкрай необхідно. Усе те, що робили апостоли,
сьогодні повинен робити кожен член Церкви. І ми маємо працювати з набагато більшим завзяттям, щоб нас супроводжував
Святий Дух у настільки більшій мірі, як збільшення беззаконня
вимагає більш рішучого заклику до покаяння.
Кожна людина, котра осяяна світлом істини для теперішнього
часу, зобов’язана сповнитися співчуттям до тих, хто знаходиться в темряві. Усім віруючим людям необхідно відображати
світло ясними і чіткими променями. Господь бажає звершити
сьогодні ту ж славну роботу, яку Він виконав через Своїх уповноважених вісників після дня П’ятидесятниці. У наш час, коли
близький кінець усьому, прагнення членів Церкви має навіть
перевищувати те завзяття, що мала першоапостольська Церква.
Бажання прославити Господа спонукало апостолів з великою
силою свідчити про істину. Чи не повинно це завзяття запалити і в наших серцях могутнє бажання розповісти людям про
викупну любов, про Христа, і до того ж розп’ятого? Чи не повинна Божа сила проявитися сьогодні ще потужніше, ніж у дні
апостолів?» – Свідоцтва для Церкви. – Т.7. – С.32, 33.
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«Працюйте, брати, трудіться, поки є така можливість, доки
ще день. Працюйте, бо «надходить он ніч, коли жоден нічого
не зможе виконувати» (Від Івана 9:4). Ви не можете передбачити, як скоро настане ця ніч. Зараз у вас є можливість – тож
використовуйте її». – Там саме. – Т.5. – С.732.
Відділ суботньої школи
Генеральної Конференції
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ
ДОМУ МОЛИТВИ І ЦЕРКОВНОЇ ШКОЛИ В
МІСТІ ДІБРУГАРХ, ШТАТ АССАМ, ІНДІЯ
Звістка Реформації прийшла в північно-східний регіон
Індії в 1980-х роках, коли брат Д. Сурешкумар служив людям у цій місцевості. З Божої ласки у нас є брати в північній
частині Дібругарху. Це місто частково відоме своєю нафтовою
промисловістю, а також розташоване серед великих чайних
плантацій, де живуть і працюють різні корінні чайні племена.
Місто Дібругарх знаходиться в штаті Ассам, який розташований на південь від східних Гімалаїв уздовж долин річок
Брахмапутра і Барак. Штат охоплює територію площею 78438
км2 і межує з Бутаном і Аруначал-Прадешем на півночі;
Нагалендом і Маніпуром на сході; Мегхалаєю, Тріпуром,
Мізорамом і Бангладешем на півдні; Західною Бенгалією на
заході через коридор Сіліґурі – 22-кілометрова смуга землі,
що з’єднує його з іншою частиною Індії.
Ассам – це один з найбільш густонаселених регіонів світу,
населення якого сьогодні складає приблизно 31 мільйон осіб,
його кількість за останні 10 років збільшилася на 17%. Згідно
з переписом 2011 року, населення штату це: 61,47% – індуси,
34,22% – мусульмани і 3,7% – християнська меншість. Далі
йдуть інші релігії, куди входять джайнізм (0,1%), буддизм
(0,2%), сикхізм (0,1%) і анімізм. Офіційна й найпоширеніша
мова – ассамська, після якої йде бенгальська.
У чайних племенах нараховується приблизно 6,5 мільйона
людей, з яких близько 4 мільйони проживають у житлових
кварталах, які побудовані в 799 чайних володіннях, розташованих у районах Ассама, де вирощують чай. Решта 2,5
мільйони проживають у довколишніх селах. Це не одна
етнічна група, вони радше належать до різних етнічних груп,
які розмовляють десятками мов з якимсь ассамським впливом та різними культурами.
Наша мета – поширення Євангелії за допомогою
будівництва Дому молитви і церковної школи в місті
Дібругарх. Цей пам’ятник Господу буде світлом для цього регіону і нам необхідна ваша допомога. Тому ми щиро
закликаємо всіх братів, сестер і молодь щедро пожертвувати на цей проєкт, «щоб усім ви збагачувались на всіляку
щирість, яка через нас чинить Богові дяку» (2 до коринтян
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9:11). Ми дякуємо вам і цінуємо вашу щедру допомогу.
Ваші брати та сестри з Дібругарху
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Неприємності та надія
«Стверджуючи душі учнів, просячи перебувати в вірі і [повчаючи], що через великі утиски треба нам входити у Боже
Царство» (Дії 14:22).
«[Павло] не втрачав жодної можливості розповідати про Спасителя і допомагати нужденним. Апостол переходив від одного
місця до іншого, проповідуючи Євангелію Христа та засновуючи
церкви». – Дії апостолів. – С.367.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.180-187.

Неділя

27 червня

1. РЕЗУЛЬТАТ ВІРИ
а. З чим зіткнулися учні Христа в Лістрі, після того як вони були
змушені втікати з Іконії через переслідування за свою віру?
Дії 14:8.
8 А в Лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що
кривий був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг. (Дiї.14:8)
«Нам потрібно завжди бути готовими полегшити страждання і
допомогти нужденним». – Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.360.
б. Коли цей чоловік слухав, як Павло говорив, що усвідомив
апостол стосовно нього? Що сталося в результаті? Дії 14:9,
10.
9 Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього
споглянув, і побачив, що має він віру вздоровленим бути, 10 то
голосом гучним промовив: Устань просто на ноги свої! А той
скочив, і ходити почав... (Дiї.14:9,10)
«Одного разу Павло, розповідаючи народові про те, як Христос зціляв хворих і нещасних, помітив серед своїх слухачів
каліку, котрий, не зводячи з нього очей, приймав з вірою його
слова. Серце Павла сповнилося співчуттям до нещасного, у якому він розпізнав людину, «що має… віру вздоровленою бути».У
присутності ідолопоклонників Павло звелів каліці стати просто
на ноги. До цього часу страждалець міг тільки сидіти, та зараз
він негайно виконав наказ Павла і вперше у своєму житті звівся
на ноги. Разом із вірою в нього увійшла сила, і каліка «скочив і
7

ходити почав» (Дії 14:10)».– Дії апостолів. – С.181.

1. Чому чоловік, який не володів ногами, зміг ходити?
Понеділок

28 червня

2. УСЯ СЛАВА БОГОВІ
а. Як жителі Лістри відреагували на побачене ними чудо? Дії
14:11-13.
11 А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос,
говорячи по-лікаонському: Боги людям вподібнились, та до
нас ось зійшли!... 12 І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом
Павла, бо він провід мав у слові. 13 А жрець Зевса, що святиня
його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт, та
й з народом приносити жертву хотів. (Дiї.14:11-13)
«Люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос,
говорячи по-лікаонському: «Боги людям вподібнились, та до
нас ось зійшли!» (Дії 14:11). Така думка була зумовлена їхнім
традиційним віруванням, що боги час від часу відвідували землю. Варнаву вони назвали батьком богів Зевсом за його приємну
зовнішність, величну поставу та лагідний, добрий вираз обличчя.
Павла прийняли за Гермеса через те, що «він провід мав у слові»
(Дії 14:12), був ревним, енергійним і красномовним у настановах
та застереженні народу». – Дії апостолів. – С.181.
б. Що свідчить про те, що апостоли твердо вирішили віддавати
всю славу Христу? Дії 14:14-18.
14 Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то
роздерли одежі свої, та й кинулися між народ, кричачи 15 та
говорячи: Що це робите, люди? Таж і ми такі самі смертельні,
подібні вам люди, і благовістимо вам, від оцих ось марнот
навернутись до Бога Живого, що створив небо й землю, і море, і
все, що в них є. 16 За минулих родів попустив Він усім народам,
щоб ходили стежками своїми, 17 але не зоставив Себе Він без
свідчення, добро чинячи: подавав нам із неба дощі та врожайні
часи, та наповнював їжею й радощами серця наші. 18 І, говорячи
це, заледве спинили народ не приносити їм жертов. (Дiї.14:14-18)
«Мешканці Лістри, бажаючи засвідчити свою подяку, намовили жерця храму Зевса вшанувати апостолів особливим чином,
і той «припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів» (Дії 14:13). Павло і Варнава, котрі бажали
побути на самоті й відпочити, не знали про ці приготування.
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Проте незабаром до них долинули звуки музики і галас великого
натовпу, що зібрався біля дому, в якому вони зупинилися.
Коли апостоли дізналися про причину приходу цих людей
та їхнього збудження, вони «роздерли одежі свої, та й кинулися
між народ» (Дії 14:14), сподіваючись стримати їх від виконання
їхніх намірів…
Апостоли рішуче спростували твердження про своє нібито
Божественне походження, і Павло намагався спрямувати думки
людей до правдивого Бога – єдиного, гідного поклоніння, однак
переконати язичників відмовитися від їхнього наміру принести
жертву було неможливо. Настільки міцною була їхня віра, що
ці мужі були богами, настільки вони були сповнені ентузіазму,
що не бажали визнати своєї помилки...
І тільки після наполегливих переконань з боку Павла та ґрунтовних пояснень щодо їхньої з Варнавою місії
як представників Небесного Бога та Його Сина – великого Зцілителя, народ відмовився від свого наміру». – Там
саме. – С.181-183.

2. Як учні відреагували, коли жителі Лістри хотіли
вшанувати їх?
Вівторок

29 червня

3. ЗАХОПЛЕНІ ЗЛІСНИМИ ЧУТКАМИ
а. Поясніть, що завадило розуму жителів Лістри прийняти
Євангелію. Як змінилося їхнє ставлення? Дії 14:19.
19 А з Антіохії та з Іконії посходились юдеї, і, підбуривши
натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли,
мавши думку, що вмер він... (Дiї.14:19)
«Юдеї з Антіохії, що виступали проти апостолів, через вплив
яких вони були вигнані з тієї місцевості, об’єдналися з деякими
юдеями з Іконії та пішли за апостолами. Чудо, яке було звершене з кульгавим, і його вплив на тих, хто були свідками цього
чуда, викликало в них заздрість і спонукало їх прийти туди, де
працювали апостоли, аби представити свою оманливу версію
того, що відбувається. Вони заперечували причетність Бога до
цього чуда і заявляли, що воно було скоєне демонами, яким ці
люди служили.
Цей самий клас людей раніше звинувачував Спасителя в тому,
що Він вигнав бісів силою князя демонів; вони осудили Його,
як ошуканця; а тепер злили такий же безглуздий гнів на Його
апостолів. За допомогою брехні вони вселили жителям Лістри
9

злобу, яка керувала ними. Вони заявляли, що добре знайомі з
історією і вірою Павла й Варнави і так неправдиво представили
їхній характер і їхню роботу, що ці язичники, які були готові поклонятися апостолам як божествам, тепер вважали їх гіршими за
вбивць, і що той, хто знищить їх з лиця землі, цим зробить Богові
та людству гарну послугу». – Нариси з життя Павла. – С.59.
«У них формувалося перше поняття про віру в істинного Бога,
про поклоніння Йому і шанування Його. Доки ці люди слухали
Павла, сатана спонукав невіруючих юдеїв з інших міст слідувати
йому і руйнувати ту добру справу, яку він звершував... Здивування і захоплення людей тепер змінилося на ненависть». – Ранні
твори. – С.203.
«Після того як мешканцям Лістри було відмовлено у привілеї
принести жертву апостолам, ці язичники були дуже розчаровані.
І тепер вони були готові повстати проти Павла й Варнави з не
меншим ентузіазмом, ніж тоді, коли вітали їх як богів. Підбурені
євреями, вони вирішили вдатися до насилля. Євреї вимагали,
аби вони не дозволяли Павлові говорити, бо він може заворожити людей.
Незабаром ворогам Євангелії вдалося виконати свої криваві
задуми. Поступившись злій силі, мешканці Лістри сповнилися
сатанинської люті і, схопивши Павла, немилосердно побили його
камінням». – Дії апостолів. – С.183, 184.

3. Опишіть тактику, яку використовував ворог, аби
спробувати зупинити Божу роботу в Лістрі.
Середа

30 червня

4. ЧУДОМ ЗМІЦНЕНИЙ
а. Виходячи з того, як жителі Лістри обернулися проти Павла,
що передрік Ісус Своєму народові заздалегідь? Від Івана 16:13, 4 (перша частина).
1 Оце Я сказав вам, щоб ви не спокусились. 2 Вас виженуть
із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть
заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові! 3 А це
вам учинять, бо вони не пізнали Отця, ні Мене. (Iван.16:1-3)
4 Але Я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив
був Я вам, як настане година…(Iван.16:4)
«Ті, хто вірять і навчають істини Божого Слова в ці останні
дні, зустрічаються з опозицією [подібно до Павла в Лістрі] з
боку безпринципних людей. Це ті люди, які не бажають при10

йняти істину і які без вагань вивертаються і навіть поширюють
найганебнішу брехню для того, аби зруйнувати вплив і перегородити шлях тим, кого Бог послав зі звісткою застереження
світу. У той час як одні люди вигадують брехню і поширюють її,
інші настільки засліплені цією оманою сатани, що приймають її
як слова істини. Вони здійснюють роботу заклятого ворога, але
в той самий час лестять собі тим, що є Божими дітьми. «І за це
Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали
засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду» (2
до солунян 2:11, 12)». – Нариси з життя Павла. – С.60.
б. Як Господь дивовижним чином зміцнив Павла фізично і духовно в його надзвичайно болісному і суворому випробуванні
в Лістрі? Дії 14:20, 21 (перша частина). Як Він також використовував апостола, аби зміцнити новонавернених у цьому
місті?
20 Коли ж учні його оточили, то він устав, та й вернувся до
міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію. 21 І,
як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали…
(Дiї.14:20,21)
«У цей похмурий час випробування група місцевих віруючих,
навернених до правди завдяки служінню Павла й Варнави, залишилася вірною Богові. Безрозсудний опір і жорстоке гоніння
з боку ворогів лише зміцнили віру цих посвячених братів, і тепер
перед лицем небезпеки та презирства вони довели свою вірність,
зібравшись у скорботі біля тіла того, кого вважали мертвим.
Яким же був їхній подив, коли оплакуваний ними апостол
раптом підвів голову і став на ноги, виславляючи Бога! Для
віруючих це несподіване повернення до життя Божого слуги
стало чудом Божественної сили, яке ніби печаткою Небесного
схвалення скріпило їхнє рішення прийняти нову віру. Вони
раділи невимовною радістю, виславляючи Бога з оновленою
вірою». – Дії апостолів. – С.184.

4. Чому мене може надихнути те, як Павло впорався
зі своїми випробуваннями в Лістрі?
Четвер

1 липня

5. ТУРБОТА ПРО ВІРУЮЧИХ
а. Що свідчить про дух прощення Павла? Дії 14:21 (остання
частина), 22.
21 …вони повернулися в Лістру, та в Іконію, та в Антіохію, 22
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душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі, та навчаючи,
що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство.
(Дiї.14:21,22)
«Павло і Варнава вирішили не починати роботу в інших
місцях, доки не утвердять у вірі навернених, яких змушені були
на деякий час залишити в місцях своєї попередньої праці. Не
лякаючись небезпеки, «вони повернулися в Лістру, та в Іконію,
та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в
вірі» (Дії 14:21, 22)». – Дії апостолів. – С.185.
б. Чого ми можемо навчитися з методу роботи апостолів? Дії
14:23-28.
23 І рукопоклали їм пресвітерів по Церквах, і помолилися
з постом та й їх передали Господеві, в Якого ввірували. 24 Як
вони ж перейшли Пісідію, прибули в Памфілію; 25 і, звістивши
Господнє Слово в Пергії, вони в Атталію ввійшли, 26 а звідти
поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божій віддані на
діло, що його й закінчили. 27 А прибувши та скликавши Церкву,
вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері
і віри поганам. 28 І перебували вони немалий час із учнями.
(Дiї.14:23-28)
«У різних містах люди, котрі прийняли Христа як свого Спасителя внаслідок праці апостола, об’єднувалися в церкви. Це
мало місце навіть тоді, коли віруючих було небагато. Таким чином християни навчалися допомагати одне одному, пам’ятаючи
обітницю: «Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, – там я серед
них» (Від Матвія 18:20).
Павло не забував про організовані таким чином церкви.
Уболіваючи душею, він постійно піклувався про них. Якою б
нечисленною не була група віруючих, вона ставала об’єктом
його постійної турботи. Він із ніжністю дбав про менші громади, розуміючи, що вони потребують особливої турботи, аби їхні
члени могли утвердитися в правді та підготуватися до ревної
безкорисливої праці для добра оточуючих». – Там саме. – С.185,
186.
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П’ятниця

2 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому чоловік, який не володів ногами, зміг ходити?
2. Як учні відреагували, коли жителі Лістри хотіли
вшанувати їх?
3. Опишіть тактику, яку використовував ворог, аби
спробувати зупинити Божу роботу в Лістрі.
4. Чому мене може надихнути те, як Павло впорався
зі своїми випробуваннями в Лістрі?
5. Поясніть цінність маленьких громад в очах Бога.
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Урок 2

Субота, 10 липня 2021 року

Роз’яснюючи доктрини
«Благаю вас, браття, Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами
поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в
думці одній!» (1 до коринтян 1:10).
«Брати повинні цінувати і поважати один одного, радитися
разом і молитися разом, доки не буде досягнуто єдності між
ними». // Рев’ю енд Геральд, 15 грудня 1885 року.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.188-197;
Свідоцтва для проповідників. – С.426-443.

Неділя

4 липня

1. РІЗНІ ІДЕЇ
а. Яку ідею деякі люди з Юдеї поширювали серед християн?
Чому це викликало розбіжності? Дії 15:1; До Тита 1:10, 11.
1 А дехто, що з Юдеї прийшли, навчали братів: Якщо ви
не обріжетеся за звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете.
(Дiї.15:1)
10 Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників,
особливо ж з обрізаних, 11 їм треба уста затуляти: вони цілі доми
баламутять, навчаючи, чого не належить, для зиску брудного.
(Тит.1:10,11)
«За днів Павла були люди, які постійно говорили про
обрізання, і вони могли навести безліч доказів з Біблії, які показують, що воно є обов’язковим для юдеїв. Однак це вчення було
несуттєвим у цей час, тому що Христос помер на Голгофському
хресті, і обрізання плоті вже не мало значення.
Символічне служіння і церемонії, що пов’язані з ним, були
скасовані на хресті. Великий прообразний Агнець Божий став
жертвою за винну людину і тінь зникла в реальності. Павло
прагнув привести розум людей до великої істини того часу, але
ці люди, які називали себе послідовниками Ісуса, були повністю
захоплені навчанням людей юдейських традицій і обов’язку
обрізання». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г.
Уайт]. – Т.6. – С.1061.
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«Ці вчителі-юдеї стверджували: задля спасіння необхідне
обрізання та дотримання всього обрядового закону». – Дії
апостолів. – С.188, 189.

1. Який зайвий тягар деякі з ранніх християн намагалися змусити нести всіх віруючих?
Понеділок

5 липня

2. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗШИРИТИ РОЗУМІННЯ
а. Що було необхідно, аби забезпечити гармонію щодо
обрізання і церемоніального закону, який вказував на Перший прихід Христа як Агнця Божого? 1 до коринтян 1:10; Дії
15:2.
10 Тож благаю вас, браття, Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа,
щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення,
але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній!
(1Кор.1:10)
2 Коли ж суперечка повстала й чимале змагання в Павла та в
Варнави з ними, то постановили, щоб Павло та Варнава, та дехто
ще інший із них, пішли в справі цій до апостолів й старших у
Єрусалим. (Дiї.15:2)
б. Які новини змогли принести учні з Антіохії? Дії 15:3, 4.
3 Тож вони, відпроваджені Церквою, ішли через Фінікію та
Самарію, розповідуючи про поганське навернення, і радість
велику чинили всім браттям. 4 Коли ж в Єрусалим прибули
вони, були прийняті Церквою, та апостолами, та старшими, і
вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. (Дiї.15:3,4)
«Прийшовши до Єрусалиму, делегати з Антіохії розповіли
перед зібранням церков, який успіх супроводжував їхнє служіння
серед язичників, і про збентеження, яке стало результатом того
факту, що деякі фарисеї, які увірували, оголосили про те, що
навернені язичники повинні бути обрізані і повинні дотримуватися закону Мойсея, аби бути спасенними». – Нариси з життя
Павла. – С.64.
в. На чому наполягали деякі віруючі фарисеї, навіть після того
як вони вислухали новини про пророцтво, що виконалося в
наверненні язичників? Чому? Дії 15:5.
5 Але дехто, що ввірували з фарисейської партії, устали й
сказали, що потрібно поганів обрізувати й наказати, щоб Закона
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Мойсеєвого берегли. (Дiї.15:5)
«Навернені євреї не бажали повністю сприйняти зміни,
передбачені Божим провидінням. Плоди праці апостолів серед
язичників давали підставу передбачити, що кількість навернених із язичників значно перевищить число навернених євреїв.
Євреї побоювалися: якщо дотримання обмежень і церемоній
їхнього закону не буде для язичників обов’язковою умовою
членства в Церкві, національні особливості євреїв, які досі
вирізняли їх з-поміж усіх інших народів, врешті-решт будуть
утрачені серед людей, які прийняли євангельську вістку». – Дії
апостолів. – С.189.
«Юдеї пишалися своїм служінням, яке було встановлене
Богом, і вони вирішили, що якщо Бог одного разу визначив
юдейський спосіб поклоніння, то Він не може коли-небудь
дозволити зміну будь-яких його деталей. Вони вирішили, що
юдейські закони і обряди повинні бути включені в християнські
богослужіння. Вони ніяк не могли зрозуміти, що смерть Христа
на Голгофі поклала край цим обрядам, не усвідомлюючи, що
всі їхні жертвопринесення були прообразом жертовної смерті
Сина Божого, що прообраз втілився в образ, і установлені колись
Богом обряди і жертвопринесення, що були основою юдейської
релігії, скасовані через непотрібність». – Нариси з життя Павла. – С.64, 65.

2. Яким чином я можу опинитися в небезпеці проявити фарисейське ставлення?
Вівторок

6 липня

3. БОРОТЬБА ЗА ЄДНІСТЬ
а. Що зробили представники християн з різних місць, аби усунути розбіжності? Чому це важливо для всіх нас? До римлян
15:5, 6; Дії 15:6.
5 А Бог терпеливости й потіхи нехай дасть вам бу ти
однодумними між собою за Христом Ісусом, 6 щоб ви однодушно,
одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса
Христа. (Рим.15:5,6)
6 І зібрались апостоли й старші, щоб розглянути справу оцю.
(Дiї.15:6)
«Господь дав нам у Своєму Слові певні, безпомилкові настанови, підкоряючись яким ми зможемо зберегти в Церкві
єдність та згоду. Брати і сестри, чи прислухаєтеся ви до цих
16

натхненних велінь? Чи читаєте ви Біблію і чи є ви виконавцями
Слова? Чи прагнете ви виконати молитву Христа про єдність
Його послідовників?» – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.248.
б. Що змогли засвідчити Петро, Варнава і Павло щодо доказів
роботи Святого Духа серед язичників? Дії 15:7-12.
7 Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив
до них: Мужі-браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог
поміж нами мене, щоб погани почули слово Євангелії через уста
мої, та й увірували. 8 І засвідчив їм Бог Серцезнавець, давши їм
Духа Святого, як і нам, 9 і між нами та ними різниці Він жадної
не вчинив, очистивши вірою їхні серця. 10 Отож, чого Бога тепер
спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші
отці, ані ми не здолали понести? 11 Та ми віруємо, що спасемося
благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони. 12 І вся громада
замовкла, і слухали пильно Варнаву й Павла, що розповідали,
які то знамена та чуда вчинив через них Бог між поганами!
(Дiї.15:7-12)
«Упродовж минулих століть кожна душа спасалася Христом
так само, як ми спасаємося Ним сьогодні». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1061.
в. Назвіть один фактор, який уособлював обґрунтовану проблему, яка перешкоджає досягненню цілковитої єдності між
юдейськими та язичницькими новонаверненими. До римлян
14:19-21.
19 Отож, пильнуймо про мир, та про те, що на збудування
один одного! 20 Не руйнуй діла Божого ради поживи, усе бо
чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. 21 Добре не
їсти м’яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій
гіршиться, або спокушується, або слабне. (Рим.14:19-21)
«Язичники мали звичай їсти м’ясо задушених тварин, тимчасом як юдеї отримали Божественне повчання щодо того, яку їжу
слід вживати. При забої тварин вони були дуже скрупульозні:
стежили за тим, щоб кров витекла з туші, в іншому випадку м’ясо
вважалося шкідливим. Бог дав ці вказівки юдеям, аби зберегти
їхнє здоров’я та сили. Юдеї вважали також гріхом вживати в їжу
кров, бо вона є життя, а пролиття крові є наслідком гріха.
Язичники, навпаки, збирали кров, що витікала з жертовної
тварини, і пили її або використовували для приготування їжі.
Юдеї не могли змінити звичаї, яких вони так довго дотримувалися, і які вони прийняли через особливу Божу вказівку. Отже,
за сформованих тоді обставин, якщо траплялося, що юдеї і
язичники їли за одним столом, перші були обурені і шоковані
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звичаями других». – Нариси з життя Павла. – С.65, 66.

3. Чому була корисною зустріч апостолів і
пресвітерів для того, щоб обговорити цю справу?
Середа

7 липня

4. ДІЙШОВШИ ЗГОДИ
а. Які інші язичницькі звички були причиною обґрунтованого
занепокоєння для новонавернених юдеїв, окрім ідеї про кров
як про їжу? 1 до коринтян 8:9-13; 6:18.
9 Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за
спотикання слабим! 10 Коли бо хто бачить тебе, маючого знання,
як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж сумління
його, бувши слабе, не буде спонукане їсти ідольські жертви?
11 І через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього
Христос був умер! 12 Грішачи так проти братів та вражаючи їхнє
слабе сумління, ви проти Христа грішите. 13 Ось тому, коли їжа
спокушує брата мого, то повік я не їстиму м’яса, щоб не спокусити
брата свого! (1Кор.8:9-13)
18 Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить
людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти
власного тіла. (1Кор.6:18)
«Багато навернених язичників жили серед темного, забобонного люду, котрий приносив жертви ідолам. Язичеські
жреці жваво торгували ідоложертвенним, і євреї побоювалися,
що навернені язичники ганьбитимуть християнство, купуючи
принесене в жертву ідолам і цим певною мірою схвалюючи ідолопоклонницькі звичаї...
Язичники, особливо греки, були надзвичайно розпусними
людьми, отже, існувала небезпека, що деякі з таких навернених
визнаватимуть віру, не залишивши своїх гріховних учинків. Християни з євреїв не могли знести такої аморальності, котру язичники навіть не вважали злочином». – Дії апостолів. – С.191, 192.
«Ми живемо в розбещений час, і люди як молоді, так і похилого віку не соромляться робити гріх. Якщо наші молоді люди не
будуть свято оберігати себе, якщо вони не формуватимуть в собі
тверді принципи, якщо вони не будуть вимогливіше ставитися до
обрання товаришів і літератури, яка займає їхні думки, то вони
піддадуться впливові того суспільства, мораль якого настільки
ж розпусна, якою була мораль жителів Содому». – Вісті для
молоді. – С.85.
«Усі розпусники виявляться поза Божим містом». – Свідо18

цтва для проповідників. – С.431.
б. Яке розумне рішення запропонував Яків? Дії 15:13, 19, 20.
13 Як замовкли ж вони, то Яків озвався й промовив: Мужібраття, послухайте також мене. (Дiї.15:13)
19 Тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога
навертаються, 20 але написати до них, щоб стримувались від
занечищення ідольського, та від блуду, і задушенини, і від крови.
(Дiї.15:19,20)
«Здається, що в цьому випадку Яків був обраний, щоб прийняти рішення щодо питання, яке було представлене раді. Його
рішення полягало в тому, що церемоніальний закон, і особливо
обряд обрізання, ні в якому разі не повинен нав’язуватися язичникам і навіть рекомендуватися їм. Яків намагався пояснити
братам той факт, що язичники, навернувшись до Бога від ідолопоклонства, справили великі зміни у своїй вірі; і що потрібно
бути достатньо обережними, щоб не турбувати їхній розум складними і сумнівними питаннями, аби вони не розчарувалися і не
перестали слідувати за Христом.
Язичники, однак, не повинні були робити того, що істотно
суперечило поглядам їхніх юдейських братів... Від них вимагалося дотримуватися заповідей і вести святе життя». – Нариси з
життя Павла. – С.69.

4. Розпуста сьогодні є загальноприйнятою, однак
що Церква повинна говорити про це?
Четвер

8 липня

5. ОБ’ЄДНАНІ У СПРАЖНІЙ ІСТИНІ
а. Яке рішення було прийняте делегатами християнських
віруючих? Дії 15:22, 23, 28-31.
22 Тоді постановили апостоли й старші з цілою Церквою
вибрати мужів із них, і послати до Антіохії з Павлом та Варнавою
Юду, що зветься Варсавва, і Силу, мужів проводирів між
братами, 23 написавши своїми руками оце: Апостоли й старші
брати до братів, що з поган в Антіохії, і Сирії, і Кілікії: Вітаємо
вас! (Дiї.15:22,23)
28 Бо зволилось Духові Святому і нам, тягару вже ніякого
не накладати на вас, окрім цього необхідного: 29 стримуватися
від ідольських жертов та крови, і задушенини, та від блуду.
Оберегаючися від того, ви зробите добре. Бувайте здорові!... 30
Посланці ж прийшли в Антіохію, і,зібравши народ, доручили
19

листа. 31 А перечитавши, раділи з потішення того. (Дiї.15:28-31)
б. Що ми повинні усвідомити, бачачи, що деякі люди були,
як і раніше, незадоволені остаточним рішенням щодо
церемоніальних обрядів, які вже виконалися в жертві Христа? До галатів 6:12-15; 5:6.
12 Усі т і, х то ба жає хва литися т і лом, зм у ш у ють вас
обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за хреста
Христового. 13 Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають
Закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим
тілом. 14 А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки
хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп’ятий світ
для мене, а я для світу. 15 Бо сили немає ані обрізання, ані
необрізання, а створіння нове. (Гал.6:12-15)
6 Бо сили не має в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання,
але віра, що чинна любов’ю. (Гал.5:6)
«Це питання не вирішувалося шляхом голосування християн, присутніх на Соборі. Апостоли й пресвітери, впливові розважливі мужі підготували й оголосили постанову, котру потім
ухвалили всі християнські церкви. Не всі, проте, були задоволені
прийнятим рішенням; деякі честолюбні й самовпевнені брати
не погодилися з ним. Ці люди відважилися діяти на власний
розсуд. Вони багато нарікали й прискіпувалися, пропонували
нові плани, намагаючись гальмувати роботу мужів, яким Бог
доручив проповідувати євангельську вістку. Із подібними перешкодами Церква зустрілася вже на початку, і вони існуватимуть
аж до кінця часу». – Дії апостолів. – С.196, 197.
«Церемоніальний закон, який був даний Богом через Мойсея,
з його жертвами і обрядами, євреї повинні були виконувати до
тих пір, поки образ не зустрінеться з прообразом у смерті Христа як Агнця Божого, Який бере на Себе гріх світу. Після цього
всі жертвопринесення і служіння повинні були бути скасовані». // Рев’ю енд Геральд, 27 вересня 1881 року.
«Подальше дотримання цих обрядів [церемоніального закону] було б образою для Єгови». – Біблійний коментар АСД [з
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1140.
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П’ятниця

9 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Який зайвий тягар деякі з ранніх християн намагалися змусити нести всіх віруючих?
2. Яким чином я можу опинитися в небезпеці проявити фарисейське ставлення?
3. Чому була корисною зустріч апостолів і
пресвітерів для того, щоб обговорити цю справу?
4. Розпуста сьогодні є загальноприйнятою, однак
що Церква повинна говорити про це?
5. Чому мені не варто дивуватися існуючим сьогодні
інакомислячим?
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Урок 3

Субота, 17 липня 2021 року

Керовані Святим Духом
«І Павлові з’явилось видіння вночі: якийсь македонянин
став перед ним і благав його, кажучи: «Прийди в Македонію,
і нам допоможи!» (Дії 16:9).
«Македонський заклик про допомогу лунає до нас з усіх боків». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.86.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.201-213;
Свідоцтва для Церкви. – Т.9. – С.43-48.

Неділя

11 липня

1. СПІВЧУТТЯ, ЩО ЗМІЦНЮЄ
а. Що зробили Павло і Варнава після зібрання делегатів? Чому
вони розділилися? Дії 15:35-39. Чого ми можемо навчитися з
того, як Івану Марку допомогла довіра, яку до нього проявив
Варнава? 2 до Тимофія 4:11 (друга частина).
35 А Павло з Варнавою в Антіохії жили, навчаючи та
благовістячи разом із іншими багатьома Слово Господнє. 36 А
по декількох днях промовив Павло до Варнави: Ходімо знов,
і відвідаймо наших братів у кожному місті, де ми провіщали
Слово Господнє, як вони пробувають. 37 А Варнава хотів був
узяти з собою Івана, що званий був Марком. 38 Та Павло вважав
за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з
Памфілії, та з ними на працю не йшов. 39 І повстала незгода,
і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв Марка, і
поплинув до Кіпру. (Дiї.15:35-39)
Візьми Марка, і приведи з собою, бо мені він потрібний для
служби.(2Тим.4:11)
«[Павло] не був схильний простити Маркові його слабкість,
коли той залишив служіння задля сімейного затишку й вигод.
Апостол вважав: така невитривала людина непридатна для
справи, яка вимагає терпіння, самозречення, сміливості, посвячення, віри, готовності пожертвувати, якщо потрібно, навіть
життям». – Дії апостолів. – С.202.
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«Непорозуміння Павла і Варнави, немочі й помилки пророків
і апостолів – усе це відкрито Святим Духом, Котрий піднімає
завісу, яка приховує людське серце. Перед нами оголюється
життя віруючих людей з усіма помилками і нерозумними вчинками, які вони скоїли. Усе це ввійшло в Біблію для того, аби
надати урок наступним поколінням. Якби у біблійних героїв не
було слабких струнок, вони здавалися б нам надлюдьми, і ми,
за своєю гріховною природою, зневірилися б коли-небудь досягти такої досконалості й моральної переваги. Однак бачачи,
як древні люди боролися і падали, і розуміючи, де вони черпали
мужність, щоб знову підніматися і перемагати за допомогою
Божої благодаті, ми отримуємо підбадьорення і з новими силами
прагнемо долати ті перешкоди, які споруджує на життєвому шляху наша грішна природа». – Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.12.

1. Кого я можу підтримати, подібно до того як Варнава підтримав Марка?
Понеділок

12 липня

2. ПАВЛО І ТИМОФІЙ
а. Куди пішов Павло після цього? Хто раніше був натхненний
вірою Павла в Лістрі? Дії 15:40, 41; 16:1, 2.
40 А Павло вибрав Силу й пішов, Божій благодаті братами
дору чений. 41 І проходив він Сирію та Кілікію, Церкви
зміцнюючи. (Дiї.15:40,41)
1 І прибув він у Дервію й Лістру. І ото був там один учень,
на ім’я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько був
геллен. 2 Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в
Лістрі та в Іконії. (Дiї.16:1,2)
«Серед навернених у Лістрі, котрі були свідками страждань
Павла, перебувала людина, якій судилося в майбутньому стати
визначним працівником для Христа і розділити з апостолом
знегоди і радощі служіння першопроходців на важких полях. Це
був молодий чоловік на ім’я Тимофій. Коли Павла виволокли
за місто, цей юний учень був серед тих, які зібралися навколо,
здавалось б, бездиханного тіла. Він бачив, як апостол підвівся,
закривавлений, вкритий синцями, але з хвалою на устах за те, що
удостоївся постраждати за Ім’я Христа». – Дії апостолів. – С.184.
б. Який план був у Павла і які були його результати? Дії 16:3-5.
3 Павло захотів його взяти з собою, і, взявши, обрізав його
через юдеїв, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його,
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що був геллен. 4 Як міста ж переходили, то їм передавали, щоб
вони берегли оті постанови, які видали в Єрусалимі апостоли
та старші. 5 А Церкви зміцнювалися в вірі,і щоденно зростали
кількістю. (Дiї.16:3-5)
«Коли Тимофій був ще юнаком, Павло взяв його з собою, щоб
він допомагав йому в роботі. Ті, хто навчали Тимофія в дитинстві,
були винагороджені, бо бачили, що ввірений їхньому піклуванню
син, був настільки близький з апостолом.
Павло любив Тимофія, тому що Тимофій любив Бога. Його
глибоке пізнання практичного благочестя й істини здобуло йому
повагу, і він був дуже впливовою людиною. Благочестя і вплив
його сімейного життя не були дешевизною, вони були чистими,
очевидними і незіпсованими хибними почуттями. Моральний
вплив його сім’ї був значним, він не був мінливим, імпульсивним
або непостійним. Слово Боже було принципом, яким керувався
Тимофій... Його сімейні наставники співпрацювали з Богом у
вихованні цього юнака для несення тягаря, який був покладений на нього в ранньому віці». – Біблійний коментар АСД [з
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.7. – С.918.
«Завдяки благодаті Христа апостоли стали тими, ким вони
були. Щира відданість Богові й смиренна, наполеглива молитва
сприяли їхньому тісному спілкуванню з Ним. Вони перебували
з Ним на Небесах і розуміли, наскільки зобов’язані Йому. Завдяки ревній і наполегливій молитві, вони сповнювалися Святим Духом і йшли вперед, відчуваючи на собі тягар за спасіння
душ, ревно прагнучи сприяти тріумфу хреста». – Свідоцтва для
Церкви. – Т.7. – С.32.

2. Кого я можу готувати для несення тягаря, як був
підготовлений Тимофій?
Вівторок

13 липня

3. БЕРУЧИ ЗАКЛИК ДО УВАГИ
а. Беручи до уваги те, як Святий Дух постійно керував апостолами, про що повинна задуматися кожна віруюча людина
тверезо і з молитвою? Дії 16:6-10.
6 А що Дух Святий їм не звелів провіщати слово в Азії, то вони
перейшли через Фрігію та через країну галатську. 7 Дійшовши
ж до Мізії, хотіли піти до Вітінії, та їм не дозволив Дух Ісусів. 8
Обминувши ж Мізію, прибули до Троади. 9 І Павлові з’явилось
видіння вночі: якийсь македонянин став перед ним і благав його,
кажучи: Прийди в Македонію, і нам поможи! 10 Як побачив він
це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши,
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що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. (Дiї.16:6-10)
«Ми живемо в найурочистіший час. На нас покладена важлива відповідальність. Нові поля відкриваються для праці, і Македонський заклик лунає з усіх боків: «Прийди... і нам допоможи!»
(Дії 16:9). Деякі просять, хоча б день попрацювати з ними, якщо
неможливо більше. Божі ангели готують вуха для слухання і
серця для прийняття звістки застереження. І навіть серед нас
живуть щирі душі, які ще не чули про основи нашої віри. Люди
гинуть через нестаток знань. Навіть одна сота не робиться з того,
що могло би бути зроблене для сповіщення Третьої Ангельської
звістки світові. Є люди, котрі будуть відповідальні за душі, які так
і не почули істину». // Рев’ю енд Геральд, 22 жовтня 1914 року.
«Поруч з нами, а також і в зарубіжних країнах, є поля, які
дозрівають для жнив. Господь зараз закликає добровольців.
Ідіть, усі ті, хто трудяться для Господа, плачучи й несучи
дорогоцінне насіння, тому що, безсумнівно, ви повернетеся зі
співом, несучи свої снопи. Ваші молитви і сльози повинні супроводжувати вашу працю, щоб неосвячені риси вашого характеру
не зіпсували священну роботу Бога. Менше покладайтеся на те,
що ви можете зробити, навіть докладаючи найкращі зусилля, і
більше покладайтеся на те, що Бог може зробити для вас у кожному зусиллі заради слави Імені Його». // Там саме, 15 грудня
1885 року.
«Македонський заклик лунає з усіх боків. Чи повинні наші
брати слідувати своїм звичним шляхом і очікувати дозволу на
роботу? Або ж вони вийдуть на працю і робитимуть усе можливе відповідно до своїх здібностей, покладаючись на допомогу
Господа, починаючи скромно з нуля і пробуджуючи інтерес до
істини там, де ще не лунала звістка застереження?
Господь підбадьорює тих, хто взяв на себе відповідальність
потрудитися для Нього, чиї серця сповнені любові до душ, які
стоять на краю загибелі. Справжній місіонерський дух буде
дарований тим, хто щиро прагне пізнати Бога і посланого Ним
Ісуса Христа. Господь живий, і Він править Своїм Всесвітом. Молодь, ідіть туди, куди вас веде Дух Господній. Працюйте своїми
руками, щоб утримувати себе, і при першій-ліпшій можливості
сповіщайте звістку застереження». – Медичне служіння. – С.321.

3. Як я можу почати діяти у відповідь на Македонський заклик нашого часу?
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Середа

14 липня

4. НАВЕРНЕННЯ ДУШ У МАКЕДОНІЇ
а. На чому були зосереджені апостоли в Македонії? Дії 16:11, 12.
11 Тож відпливши з Троа ди, прибули ми навпрост у
Самотракію, а другого дня до Неаполя, 12 звідтіля ж у Филипи,
що є перше місто-осада в тій частині Македонії. І пробули ми в
цім місті днів кілька. (Дiї.16:11,12)
б. Опишіть, як відбулося перше навернення душ у тому регіоні.
Чого ми можемо навчитися з цього? Дії 16:13-15; Псалом 24:9.
13 Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де, за
звичаєм, було місце молитви, і, посідавши, розмовляли з
жінками, що посходились. 14 Прислухалася й жінка одна, що
звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіятір, що Бога
вона шанувала. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на
те, що Павло говорив. 15 А коли охристилась вона й її дім, то
благала нас, кажучи: Якщо ви признали, що вірна я Господеві,
то прийдіть до господи моєї й живіть. І змусила нас. (Дiї.16:13-15)
9 Він провадить покірних у правді, і лагідних навчає дороги
Своєї! (Пс.24:9)
«Справжня лагідність пом’якшує й підкорює серце і готує
розум до прийняття Слова. Вона веде думки до покори Ісусові
Христу. Вона відкриває серце для Божого Слова, як було відкрите
серце Лідії». – Освячене життя. – С.14.
«Лідія з радістю прийняла істину. Вона та її домашні навернулися й охрестилися. Вона просила апостолів залишитися в її
домі». – Дії апостолів. – С.212.
в. Поясніть ситуацію, в якій хтось говорив правду, але нашкодив
впливу Автора всілякої істини. Дії 16:16, 17.
16 І сталось, як ми йшли на молитву, то нас перестріла
служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбитством
давала великий прибуток панам своїм. 17 Вона йшла слідкома
за Павлом та за нами, і кричала, говорячи: Оці люди це раби
Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння!
(Дiї.16:16,17)
«Ця жінка була особливим знаряддям сатани; вона приносила своїм господарям великий прибуток через віщування. Своїм
впливом вона сприяла зміцненню ідолопоклонства. Сатана
бачив, що відбулося вторгнення в його царство, тому вдався до
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цього заходу. Так він вирішив протистати Божій роботі, сподіваючись змішати свої хитрі вигадки з істинами, котрих навчали
вісники Євангелії. Вихваляючи апостолів, ця жінка насправді
завдавала шкоди справі істини, відволікаючи людей від вчення
апостолів і знеславлячи Євангелію. Адже в багатьох складалося
враження, що мужі, які промовляли в Дусі й силі Божій, були
керовані тим самим духом, що й ця слуга сатани». – Там саме.
г. Що був змушений зробити Павло стосовно цієї жінки? Дії
16:18.
18 І багато днів вона це робила. І обу ривсь Павло, і,
обернувшись, промовив до духа: У Ім’я Ісуса Христа велю я тобі
вийди з неї! І того часу той вийшов. (Дiї.16:18)
«До жінки, звільненої від злого духа, повернувся здоровий
розум, і вона вирішила стати послідовницею Христа». – Там
саме. – С.213.

4. Де я можу знайти лагідні душі, що відкриті для
істини, подібні до Лідії?
Четвер

15 липня

5. СТРАЖДАЮЧИ З ХРИСТОМ
а. Коли віщунка була чудесно врятована від сатани, як ворог
направив свій гнів проти Павла та Сили? Дії 16:19-22.
19 А пани її, бачивши, що пропала надія на їхній прибуток,
схопили Павла й Силу, і потягли їх на ринок до старших. 20 Коли
ж їх привели до начальників, то сказали: Ці люди, юдеї, наше
місто бунтують, 21 і навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не
годиться приймати, ані виконувати. 22 І натовп піднявся на
них. А начальники здерли одежу із них, та звеліли їх різками
сікти. (Дiї.16:19-22)
«[Господарі жінки] побачили, що будь-яка надія на отримання доходу від її пророкувань зникла, і усвідомили, що якщо дозволити апостолам і далі здійснювати свою роботу, то незабаром
їхні джерела доходу повністю зникнуть». – Нариси з життя
Павла. – С.74.
«Багато інших жителів міста також були зацікавлені в тому,
щоб заробляти гроші на сатанинському обмані; побоюючись
впливу сили, яка могла покласти край їхній діяльності, вони
піднесли свій голос проти Божих слуг...
Оскаженілий натовп піднявся на апостолів. Настрій юрби
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поділяли й начальники». – Дії апостолів. – С.213.
б. Опишіть неймовірну жорстокість, що була виявлена до
апостолів. Як вони відреагували на це? Дії 16:23-25.
23 І, завдавши багато їм ран, посадили в в’язницю, наказавши
в’язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. 24 Одержавши
такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в’язниці, а їхні
ноги забив у колоди. 25 А північної пори Павло й Сила молилися,
і Богові співали, а ув’язнені слухали їх. (Дiї.16:23-25)
«Апостоли опинилися в дуже тяжкому становищі. Їхні зранені
спини, що кровоточили, лежали на жорсткій кам’яній підлозі,
а їхні ноги були підняті й забиті в колоди. У такому неприродному положенні вони відчували найсильніші муки; проте вони
не стогнали і не скаржилися, а розмовляли, підбадьорюючи
один одного, і з вдячними серцями славили Бога за те, що вони
виявилися гідними понести приниження й ганьбу заради Його
дорогого Імені». – Нариси з життя Павла. – С.75.

П’ятниця

16 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Кого я можу підтримати, подібно до того як Варнава підтримав Марка?
2. Кого я можу готувати для несення тягаря, як був
підготовлений Тимофій?
3. Як я можу почати діяти у відповідь на Македонський заклик нашого часу?
4. Де я можу знайти лагідні душі, що відкриті для
істини, подібні до Лідії?
5. Чому вивчення пережитого досвіду Павла й Сили
може бути корисним для мене?
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Урок 4

Субота, 24 липня 2021 року

Слава у в’язниці
«Не тішся, моя супротивнице, з мене, – хоч я впала,
[Сіонська дочка], проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь
мені світло!» (Михея 7:8).
«Христос був [з Павлом і Силою у в’язниці в Филипах], і темрява перетворилася на світло від Його присутності й Небесної
слави». – Блаженства, промовлені на горі. – С.35.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.214-220.

Неділя

18 липня

1. ЗАХОПЛЕНІ ЛЮБОВ’Ю
а. Коли Христос перебуває в наших серцях, що відбувається,
якщо нас кидають до в’язниці за істину? Михея 7:8.
8 Не тішся, моя супротивнице, з мене, хоч я впала, Сіонська
дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло!
(Мих.7:8)
«Наші вороги можуть кинути нас до в’язниці, але тюремні
стіни не можуть перешкодити спілкуванню між Христом і нашими душами. Той, Хто бачить кожну нашу неміч, Хто знайомий з
кожним випробуванням, стоїть вище за будь-яку земну владу; і
ангели можуть прийти до нас у самотні камери, приносячи світло
й мир з Неба. В’язниця буде подібна до палацу, тому що багаті
вірою перебувають там, і похмурі стіни будуть осяяні Небесним
світлом». – Служителі Євангелії. – С.424 [видання 1892 року].
«Божа слава проникла крізь тюремні стіни, наповнивши
славними променями Небесного світла найпохмурішу в’язницю. Його святі люди можуть страждати, але їхні страждання,
подібно до того як це було з апостолами в давнину, поширять
їхню віру і навернуть душі до Христа та прославлять Його святе
Ім’я». – Погляд вгору. – С.315.
«Господь знає все про Своїх вірних слуг, котрі заради Нього
страждають у в’язницях або заслані на безлюдні острови. Він
потішає їх Своєю присутністю. Коли, відстоюючи істину, віруючий опиняється перед несправедливим судом, Христос стоїть
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поруч із ним. Усі звинувачення, скеровані проти християнина,
падають на Христа. Ісуса знову і знову осуджують в особі Його
учнів. Якщо послідовник Христа кинутий у в’язницю, Спаситель
з любов’ю потішає його». – Бажання віків. – С.669.

1. Якими повинні бути мої пріоритети, якщо я буду
кинутий до в’язниці за істину?
Понеділок

19 липня

2. УРОК ДЛЯ НАС
а. Про що ми повинні завжди пам’ятати, розмірковуючи про
поведінку Павла й Сили у в’язниці в Филипах? До филип’ян
2:14, 15.
14 Робіть усе без нарікання та сумніву, 15 щоб були ви
бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та
розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі,
(Фил.2:14,15)
«У непроглядній темряві й самотності підземної в’язниці
[Павло та Сила] підбадьорювали один одного словами молитви
й похвальним співом Богові за те, що удостоїлися зазнати ганьби
задля Нього. Їхні серця зігрівала глибока щира любов до справи
свого Викупителя. Павло згадував про те, як переслідував учнів
Христа, і радів, що в нього відкрилися очі і він бачить та відчуває
серцем силу славних істин, які колись зневажав.
Інші в’язні здивовано прислухалися до звуків молитви й
співу, що долинали із внутрішньої в’язниці. Вони звикли, що
тишу ночі порушували зойки та стогін, лайка і прокльони. Але
ще ніколи не чули, щоб у цьому похмурому підземеллі звучали
слова молитви й хвали. Сторожі і в’язні чудувалися, запитуючи: що це за люди, котрі радіють, незважаючи на холод, голод і
тортури?». – Дії апостолів. – С.213, 214.
«Павло та Сила перенесли втрату всього, що мали. Вони зазнали бичування, їх грубо кинули на холодну підлогу темниці,
закувавши їм ноги в кайдани і підтягнувши їх до стелі. Але хіба
стогони і скарги долинали до вух тюремника? О ні! З внутрішніх
казематів в опівнічну тишу лунали пісні радості й хвали Богу.
Цих учнів Христових надихала глибока й щира любов до справи
їхнього Визволителя, заради Якого вони страждали.
Коли Божа істина наповнить наші серця, поглине наші
прихильності й керуватиме нашим життям, ми також вважатимемо за радість постраждати заради правди. Ніякі тюремні
стіни, ніякий мученицький вінець не зможе налякати нас або
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перешкодити нам у цій великій роботі. Прийди, о душе моя, до
Голгофи! Подивися на смиренне життя Божого Сина. Він був
«страдник, знайомий з хворобами» (Ісаї 53:3). Тож погляньте
на безчестя, якого Він зазнав, на Його муки в Гефсиманському
саду – і ви зрозумієте, що таке є справжнє самозречення. Ми
терпимо нужду? Христос, Велич Неба, також терпів. Однак ці
страждання Він переніс заради нас. Ми серед багатих? Він також
був дуже багатий. Однак Христос заради нашого блага зубожів,
аби ми, завдяки Його злидням могли збагатитися. У Христі ми
маємо наочний приклад самозречення... Ми не робимо й двадцятої частини того, що могли б здійснювати, якби прокинулися». – Свідоцтва для Церкви. – Т.3. – С.406, 407.

2. Як страждання Христа і Його апостолів повинні
мотивувати мене?
Вівторок

20 липня

3. ВСЕМОГУТНІЙ ВТРУЧАЄТЬСЯ
а. Що звершив Всемогутній, почувши молитви й хвалу, які
опівночі доносилися із в’язниці? Як це може підбадьорити
вірні душі в останні дні землі? Дії 16:26; Псалом 102:13, 17-22.
26 І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи
в’язничні були захиталися! І повідчинялися зараз усі двері, а
кайдани з усіх поспадали... (Дiї.16:26)
13 Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими,
хто боїться Його… (Пс.102:13)
17 А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться
Його, і правда Його над синами синів, 18 що Його заповіта
додержують, і що пам’ятають накази Його, щоб виконувати їх!
19 Господь міцно поставив на Небі престола Свого, а Царство
Його над усім володіє. 20 Благословіть Господа, Його Анголи,
велетні сильні, що виконуєте Його слово, щоб слухати голосу
слів Його! 21 Благословіть Господа, усі сили небесні Його, слуги
Його, що чините волю Його! 22 Благословіть Господа, всі діла
Його, на всіх місцях царювання Його! Благослови, душе моя,
Господа! (Пс.102:17-22)
«Павло та Сила молилися і прославляли Бога в співі; і ангели
були послані з Неба, щоб визволити їх. Земля затряслася від ходи
цих Небесних вісників, і двері темниці відчинилися, звільнивши
в’язнів». – Моє життя сьогодні. – С.20.
«Коли декрети, видані різними правителями християнського
світу проти тих, котрі додержуються заповіді Божої, позбавлять
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їх захисту з боку державної влади і віддадуть в руки тих, які
бажають знищити їх, народ Божий втече з міст і сіл... Однак багато святих з усіх народів і верств, знатні і прості, багаті й бідні,
чорношкірі й білі, будуть найжорстокішим чином віддані на
ув’язнення. Улюблені Богом зазнають тяжких днів, вони будуть
закуті в кайдани, знемагатимуть за тюремними ґратами; одних
засудять до страти, а інші будуть приречені на голодну смерть в
огидних темних підземеллях. Жодне людське вухо не почує їхні
зойки, жодна рука не простягнеться їм на допомогу.
Та чи забуде Господь Свій народ в годину випробування? Чи
забув Він вірного Ноя, коли суди відвідали допотопний світ? Чи
забув Він Лота, коли вогонь зійшов з неба і спалив міста, рівнини? Чи забув Він Йосипа серед ідолопоклонників у Єгипті? Чи
забув Він Іллю, коли Єзавель поклялась, що його спіткає доля
пророків Ваала? Чи забув Він Єремію, коли той знемагав у темній
і страшній ямі? Чи забув Він трьох юнаків у вогняній печі або
Даниїла у лев’ячім рові?..
Господь говорить: «Бо хто вас доторкується, той доторкується до зірця Його ока» (Захарії 2:12).
Хоч вороги й зможуть вкинути їх до в’язниці, та тюремні
стіни не здатні перешкодити їхньому спілкуванню з Христом.
Той, Хто бачить кожну їхню слабкість, Хто знайомий з кожним
їхнім випробуванням, – Вищий за будь-яку земну владу; ангели
відвідають їх самотні тюремні камери і принесуть їм світло і неземний мир. В’язниця буде, як палац, бо там перебувають люди,
багаті вірою, і похмурі стіни будуть осяяні Небесним світлом, як
і тоді, коли Павло і Сила опівночі молились, співаючи, славили
Бога у в’язниці в Филипах.
Суди Божі відвідають тих, хто буде пригнічувати і вбивати
Його народ». – Велика боротьба. – С.626, 627.

3. Чого вчить мене землетрус у Филипах про Бога,
Котрому я служу?
Середа

21 липня

4. ЗВОРУШЕНІ БОЖИМ ЧУДОМ
а. Як відреагував тюремний сторож, коли побачив, що через
землетрус в’язні отримали можливість втекти? Яке сильне
свідчення про Христа продемонстрував Павло? Дії 16:27-30.
27 Як прокинувся ж сторож в’язничний, і побачив відчинені
двері в’язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши
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думку, що повтікали ув’язнені. 28 А Павло скрикнув голосом
гучним, говорячи: Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут!
29 Зажадавши ж той світла, ускочив, і тремтячий припав до
Павла та до Сили. 30 І вивів їх звідти й спитав: Добродії! Що
треба робити мені, щоб спастися? (Дiї.16:27-30)
«[Тюремний сторож] був упевнений, що за його очевидну
невірність його спіткає смерть. Він вигукнув у відчаї, що краще
йому накласти на себе руки, ніж зазнати ганебної страти. Він
збирався вбити себе, коли Павло крикнув гучним голосом: «Не
чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут!» (Дії 16:28).
Суворість, з якою тюремний сторож обходився з апостолами,
не викликала їхнього обурення, інакше вони б дозволили йому
вчинити самогубство. Однак їхні серця були сповнені любов’ю
Христа, і вони не відчували злості до своїх переслідувачів.
Тюремний сторож кинув свій меч і попросив, щоб йому принесли вогню. Він поспішив до внутрішньої в’язниці і впав ниць
перед Павлом та Силою, просячи прощення. Потім, вивівши їх
у зовнішній двір, запитав: «Добродії! Що треба робити мені,
щоб спастися?» (Дії 16:30).
Він тремтів, бачачи гнів Божий, який був явлений в землетрусі, і був готовий убити себе зі страху перед покаранням
римського закону, коли подумав, що в’язні втекли. Тепер усе
це здавалося йому незначним у порівнянні з новим, незвичним
страхом, який схвилював його розум і вселив у нього бажання
мати той самий спокій і ту радість, які проявили апостоли в
стражданнях та ганьбі...
Сторож побачив свій власний плачевний стан, який був
протилежний до стану учнів, і з глибоким смиренням і повагою
попросив їх показати йому шлях життя». – Нариси з життя
Павла. – С.77, 78.
б. Опишіть, як Святий Дух діяв у цей критичний момент. Дії
16:31-36.
31 А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений
ти сам та твій дім. 32 І Слово Господнє звіщали йому та й усім,
хто був у домі його. 33 І сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні
рани обмив, і охристився негайно він сам та його всі домашні.
34 І він їх запровадив до дому свого, і поживу поставив, і радів
із усім домом своїм, що ввірував у Бога. 35 А коли настав день,
то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи: Відпусти
тих людей! 36 І сказав той в’язничний дозорець слова ці Павлові:
що прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож, вийдіть
тепер та й з миром ідіть! (Дiї.16:31-36)
«Освячуючий вплив поширився й на інших в’язнів, і їхні
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серця були відкриті для проголошених апостолами істин. Вони
були переконані, що Бог, Якому служили ці мужі, чудодійним
чином звільнив їх від кайданів». – Дії апостолів. – С.217.

4. Опишіть, як був змінений жорстокий тюремний
сторож.
Четвер
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5. СТРАЖДАННЯ, ЯКІ ПРИНОСЯТЬ РЕЗУЛЬТАТ
а. Що зробили судді, коли дізналися, що Павло і Сила були
римськими громадянами? Як апостоли виконали їхнє прохання? Дії 16:37-39.
37 А Павло відказав їм: Нас, римлян, незасуджених, різками
сікли прилюдно, і до в’язниці всадили, а тепер нас таємно
виводять? Але ні! Хай вони самі прийдуть, та й виведуть нас!
38 Ці ж слова поліційні слуги донесли начальникам. А ті
налякались, почувши, що римляни вони. 39 І прийшли, та їх
перепросили, а вивівши, благали, щоб із міста пішли. (Дiї.16:3739)
«Міські воєводи побоювалися впливу апостолів на народ;
вони жахалися й тієї Сили, Котра стала на захист цих невинних
людей. Дотримуючись настанови Христа, апостоли не стали
наполягати на своєму перебуванні в місті, де їхня присутність
була небажаною». – Дії апостолів. – С.218.
б. Після суворого випробування, з яким зіткнулися Павло та
Сила, – досить цікаво – хто кого втішав перед відходом? Дії
16:40. Який підсумок підвели апостоли про своє перебування
у Филипах? До филип’ян 1:29.
40 І, вийшовши з в’язниці, прибули вони до Лідії, а з братами
побачившись, потішили їх та й пішли. (Дiї.16:40)
29 Бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати
в Нього, але і страждати за Нього… (Фил.1:29)
«Апостоли не вважали, що їхня праця у Филипах була даремною. Тут вони зустрілися з опором і переслідуванням, однак
втручання Провидіння та навернення в’язничного сторожа з
родиною аж надто компенсували ганьбу й страждання, котрих
їм довелося зазнати. Вістка про їхнє несправедливе ув’язнення
та чудодійне визволення поширилася по цілому краї, внаслідок
чого про працю апостолів дізналися багато людей, яких не вда34

лося б досягти жодним іншим шляхом.
Результатом праці Павла у Филипах було заснування церкви,
яка швидко зростала. Запал і посвячення апостола, а понад усе
його готовність постраждати задля Христа, справляли глибокий
тривалий вплив на навернених. Вони дорожили дорогоцінними
істинами, задля котрих апостоли так багато жертвували, повністю присвятивши себе справі свого Викупителя». – Там саме.

П’ятниця
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Якими повинні бути мої пріоритети, якщо я буду
кинутий до в’язниці за істину?
2. Як страждання Христа і Його апостолів повинні
мотивувати мене?
3. Чого вчить мене землетрус у Филипах про Бога,
Котрому я служу?
4. Опишіть, як був змінений жорстокий тюремний
сторож.
5. Якими були плоди Божого заклику до Павла попрямувати до Македонії?
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Звертаючись до розуму та серця
«Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер усім
людям наказує, щоб скрізь каялися» (Дії 17:30).
«Нашу роботу не можна припиняти лише тому, що громадські
зібрання в даному місці перериваються на якийсь час. Доки
є люди, які цікавляться істиною, ми зобов’язані надати їм
можливість пізнавати її». – Євангелизм. – С.337.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.225-242.

Неділя
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1. РОЗМІРКОВУЮЧИ ВПРОДОВЖ ТРЬОХ СУБОТ
а. Опишіть наступну місію Павла та Сили після їхнього перебування у Филипах. Дії 17:1-3.
1 Як вони перейшли Амфіполь й Аполлонію, то прийшли
до Солуня, де була синагога юдейська. 2 І Павло, за звичаєм
своїм, до них увійшов, і з ними змагавсь три суботі з Писання,
3 виказуючи та доводячи, що мусів Христос постраждати й
воскреснути з мертвих, і що Христос Той Ісус, про Якого я вам
проповідую. (Дiї.17:1-3)
«Покинувши Филипи, Павло і Сила вирушили до Солуня. Тут
їм випала нагода звернутися з промовою до великого зібрання
людей у синагозі. Їхній зовнішній вигляд свідчив про перенесені
ними жорстокі побої, і довелося пояснювати що вони зазнали. При цьому вони не звеличували себе, а звеличували Божу
благодать, яка врятувала їх. Апостоли, однак, відчували, що у
них немає часу, щоб детально зупинятися на своїх скорботах.
Головною для них була звістка про Христа, і вони серйозно займалися цією роботою.
Павло роз’яснив пророцтва Старого Заповіту, що стосуються
Месії, і відповідність тих пророцтв життю і повчанням Христа
всім своїм слухачам, які готові були прийняти докази щодо цього
питання». – Нариси з життя Павла. – С.81, 82.
«Павло був адвентистом; він представляв важливу подію
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Другого приходу Христа з такою силою і доказами, що на розум
солунян було справлене глибоке враження, яке не можливо забути». – Там саме. – С.83.

1. Чого я можу навчитися з прагнення апостолів
після тих страждань, які вони перенесли у Филипах?
Понеділок
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2. ЗАВОРУШЕННЯ
а. Як була прийнята звістка в Солуні? Дії 17:4.
4 І ввірували дехто з них і до Павла та до Сили пристали,
безліч побожних із гелленів та немало з шляхетних жінок.
(Дiї.17:4)
«Істини Євангелії звіщалися в Солуні з великою силою і викликали зацікавлення багатьох людей». – Дії апостолів. – С.229.
б. Опишіть те, як ворог душ проявив свій заздрісний гнів. Чого
ми можемо сьогодні навчитися з цього досвіду? Дії 17:5-8.
5 А невірні юдеї були запалилися заздрістю, і якихсь
негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько та й
бунтували те місто, а набігши на хату Ясонову, шукали апостолів,
щоб до натовпу вивести їх. 6 А як їх не знайшли, потягли до
начальників міста Ясона та декого з братті, кричачи: Ті, що світ
сколотили, і сюди ось вони поприходили! 7 А Ясон їх до себе
прийняв. Вони всі проти наказів кесаря чинять, говорячи, ніби
інший є цар Ісус... 8 І вони зворохобили народ та начальників
міста, що слухали це. (Дiї.17:5-8)
«[Заздрісні юдеї] розбурхали пристрасті ганебного натовпу за
допомогою хитро продуманої брехні і спровокували їх зробити
сповнений галасу напад на дім Ясона, де тимчасово проживали
апостоли. Вони проявили лють, яка більш притаманна диким
звірам, аніж людям. Юдеї звеліли їм вивести Павла та Силу і
потягти їх до влади, звинувативши у створенні всього цього безладу і в піднятті повстання.
Однак коли вони увірвалися в будинок, то побачили, що
апостолів там немає. Друзі, які зрозуміли що назріває, поспішили
вивести їх з міста...
Ті, хто проповідують непопулярну істину в наші дні,
зустрічаються з рішучою протидією, як це було і з апостолами.
Їм не слід очікувати, що вони будуть прихильніше прийняті
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більшістю так званих християн, ніж Павло своїми юдейськими
братами. Ті, хто протидіють їм, об’єднаються, бо наскільки б
ці організації не відрізнялися між собою за своїм ставленням і
релігійною вірою, їхні сили об’єднуються в нехтуванні четвертої
заповіді Божого Закону.
Ті, котрі самі не хочуть прийняти істину, будуть дуже ревно перешкоджати іншим прийняти її, а не хочуть її приймати
ті, які навмисно придумують брехню і пробуджують найгірші
пристрасті в людях, щоб позбавити сили Божу істину. Однак
вісники Христа повинні озброїтися пильнуванням і молитвою,
просуваючись вперед з вірою, непохитністю та мужністю, і, в Ім’я
Ісуса, продовжувати свою роботу, як це робили апостоли. Вони
повинні сповіщати застереження світові, навчаючи порушників
закону того, що є гріхом і вказуючи їм на Ісуса Христа як на
найкращі і єдині Ліки». – Нариси з життя Павла. – С.84-86.

2. Як незабаром повториться загальний досвід Павла в Солуні?
Вівторок

27 липня

3. ПРАЦЮЮЧИ З РІЗНИМИ ЛЮДЬМИ
а. Які благословення були отримані у Верії? Яким чином це є
уроком для нас? Дії 17:10-12.
10 А брати відіслали негайно вночі Павла й Силу до Верії.
І, прибувши вони, пішли в синагогу юдейську. 11 Ці були
шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і
Писання досліджували день-у-день, чи так воно є. 12 Тож багато
із них тоді ввірували, і з почесних гелленських жінок та немало
із мужів. (Дiї.17:10-12)
«Відбувалося відступництво; Господь і раніше допускав
подібні явища, аби показати, як просто Його діти можуть бути
введені в оману, якщо покладатимуться на думку людей, замість
того щоб самостійно досліджувати Писання, як це робили
«шляхетніші» верійці, котрі все звіряли з Писанням». – Вибрані
вісті. – Кн.2. – С.394.
«Нехай кожен, хто вважає себе віруючим у швидкий Прихід
Господа, досліджує Писання, як ніколи раніше, бо сатана усіма
силами намагається утримати душі в темряві і засліпити розум,
аби ми не побачили небезпек, що підстерігають нас нині. Нехай
кожна віруюча людина візьметься за вивчення Біблії з ревною
молитвою, аби Святий Дух просвітив її про те, що є істина, і щоб
вона більше дізналася про Бога та Ісуса Христа, Якого Він по38

слав. Шукайте істину, як прихований скарб, і розчаруйте ворога.
Наближається час випробувань, бо лунає вже Гучний Поклик
Третього Ангела в одкровенні про праведність Христа-Викупителя, Який прощає гріх. Так починає зливатися світло Ангела,
чия слава наповнить усю землю. Бо такою є робота кожного
віруючого, до кого звернена звістка застереження, – звеличити
Ісуса, представити Його світові». – Там саме. – Кн.1. – С.362,
363.
б. В яке місце поспішили відправити Павла і чому? Дії 17:13-15.
13 Як солунські ж юдеї довідалися, що Павло проповідує
Боже Слово й у Верії, прибули вони, і там баламутили та
бунтували народ. 14 Тоді браття негайно Павла відпустили,
щоб до моря йшов; а Сила та Тимофій позосталися там. 15
А ті, що Павла відпроваджували, провели його аж до Атен,
а прийнявши наказа про Силу та Тимофія, щоб до нього
вернулися якнайшвидше, відбули. (Дiї.17:13-15)
«Місто Атени було центром язичництва. Тут Павло зустрівся
не з неосвіченим, легковірним простолюдом, як це було в Лістрі,
але з людьми, які славилися своєю інтелігентністю і культурою.
Усюди, куди не гляне око, стояли статуї їхніх богів та обожнюваних героїв історії й поезії. Величні архітектурні споруди і
полотна живопису відображали дух національної слави та популярного поклоніння язичницьким божествам. Краса й пишність
творів мистецтва справляли на людей чаруючий вплив. Усюди
здіймалися масивні надзвичайно коштовні споруди святинь і
храмів. Воєнні перемоги і подвиги прославлених мужів знайшли
своє увіковічення в скульптурних пам’ятках, гробницях, плитах.
Усе це перетворювало Атени на велику художню галерею». – Дії
апостолів. – С.233, 234.

3. Яке ставлення, що було проявлене у Верії, вкрай
необхідно проявляти нам сьогодні?
Середа

28 липня

4. РОЗУМНІ... ОДНАК ВВЕДЕНІ В ОМАНУ
а. Опишіть знайомство Павла з атенською культурою. Дії 17:1621.
16 Як Павло ж їх чекав ув Атенах, у ньому кипів його дух,
як бачив це місто, повне ідолів. 17 Тож він розмовляв у синагозі
з юдеями та з богобійними, і на ринку щоденно зо стрічними.
18 А дехто з філософів епікуреїв та стоїків сперечалися з
ним. Одні говорили: Що то хоче сказати оцей пустомов? А
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інші: Здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав
Євангелію про Ісуса й воскресення. 19 І, взявши його, повели в
ареопаг та й казали: Чи можемо знати, що то є ця наука нова,
яку проповідуєш ти? 20 Бо чудне щось вкладаєш до наших вух.
Отже хочемо знати, що то значити має? 21 А всі атеняни та захожі
чужинці нічим іншим радніш не займалися, як аби щось нове
говорити чи слухати. (Дiї.17:16-21)
«У цьому великому місті, де не поклонялися Богові, Павла
гнітило почуття самотності, він прагнув співчуття і допомоги
своїх співпрацівників. Що стосується людської дружби, то він
почувався вкрай самотнім. У своєму 1 Посланні до солунян (3:1)
він висловив свої почуття так: «Ми схотіли зостатися в Атенах
самі». Перед ним постали, здавалося, нездоланні перешкоди,
майже позбавляючи його надії досягти людських сердець.
Очікуючи приходу Сили й Тимофія, Павло не сидів склавши
руки. «Він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними, і
на ринку щоденно зо стрічними» (Дії 17:17). Однак головною
його справою в Атенах було проголошення спасіння тим, хто
нічого не знав про Бога та Його наміри щодо грішного людства. Незабаром апостол мав зіткнутися з язичництвом у його
найвитонченішій формі...
Дехто був готовий висміяти апостола як людину, що набагато
поступається їм соціальним походженням і розумовим рівнем...
[Проте всі], хто розмовляли з апостолом, скоро переконалися, що він володіє значно більшим знанням, аніж вони. Сила
його інтелекту викликала в учених мужів повагу до нього, а
його серйозне логічне судження і дар красномовства привернули до себе увагу всіх слухачів. Вони визнали, що він не був
новаком, а міг говорити з представниками всіх класів, наводячи
переконливі докази на користь проповідуваного ним учення.
Таким чином, апостол залишався неприступним, відбивав напади противників за допомогою їхньої ж зброї: відповідаючи
логікою на логіку, філософією на філософію, красномовством
на красномовство». – Дії апостолів. – С.234-236.
б. Яке питання упускається тими, хто поклоняється природі
сьогодні? Дії 17:22-28.
22 Тоді Павло став посередині ареопагу й промовив: Мужі
атенські! Із усього я бачу, що ви дуже побожні. 23 Бо, проходячи
та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на
ньому написано: Незнаному Богові. Ось Того, Кого навмання ви
шануєте, Того я проповідую вам. 24 Бог, що створив світ і все, що
в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах,
рукою збудованих, 25 і Він не вимагає служіння рук людських,
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ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і
дихання, і все. 26 І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб
замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й
границі замешкання їх, 27 щоб Бога шукали вони, чи Його не
відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. 28
Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших
поетів казали: Навіть рід ми Його! (Дiї.17:22-28)
«Сама по собі [людина] не може тлумачити природу,
не ставлячи її вище за Бога. Людина знаходиться в тому ж
становищі, що й атеняни, які серед своїх жертовників, що були
присвячені природі, спорудили ще один з таким написом: «Незнаному Богові». Воістину Бог був їм невідомий. Він невідомий
усім, хто без керівництва Божественного Учителя починає
досліджувати природу. Ці люди неодмінно прийдуть до хибних
висновків». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.257.

4. У чому наше сучасне суспільство подібне до того,
яке було в Атенах?
Четвер

29 липня

5. РЕАЛЬНІСТЬ І ОСЕРЕДОК
а. Який заклик, що пролунав до атенян, є протверезним нагадуванням для нас, людей, котрі живуть під час Слідчого Суду,
і яким довірене набагато більше світло, ніж їм? Дії 17:29-31.
29 Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати,
що Божество подібне до золота, або срібла, чи до каменю, твору
мистецтва чи людської вигадки. 30 Не зважаючи ж Бог на часи
невідомости, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися,
31 бо Він визначив день, коли хоче судити поправді ввесь світ
через Мужа, що Його наперед Він поставив, і Він подав доказа
всім, із мертвих Його воскресивши. (Дiї.17:29-31)
«Перш ніж отримати змогу ввійти до осель блаженства,
справи людей повинні бути старанно досліджені, а характер і
вчинки – розглянуті Богом. Усі будуть суджені згідно із записами
у Книгах і отримають нагороду за своїми вчинками. Цей суд не
буде відбуватися під час смерті. Зверніть увагу на слова Павла:
«Бо Він визначив день, коли хоче судити поправді ввесь світ
через Мужа, що Його наперед Він поставив, і Він подав доказа
всім, із мертвих Його воскресивши» (Дії 17:31). Тут апостол ясно
говорить про встановлення певного часу в майбутньому для суду
над світом». – Велика боротьба. – С.548.
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б. Яким чином завершилася робота Павла в Атенах? Дії 17:3234.
32 Як почули ж вони про воскресення мертвих, то одні
насміхатися стали, а інші казали: Про це будемо слухати тебе
іншим разом... 33 Так вийшов Павло з-поміж них. 34 А деякі мужі
пристали до нього й увірували, серед них і Діонисій Ареопагіт, і
жінка, Дамара ім’ям, та інші із ними. (Дiї.17:32-34)
«Завершуючи свою працю, [Павло] аналізував результати
своєї роботи. З великої групи людей [в Атенах], які слухали
його красномовні слова, тільки троє навернулися до віри. Тоді
він вирішив, що з цього часу дотримуватиметься простоти
Євангелії. Він був переконаний, що світська вченість не в силах вплинути на серця людей, а Євангелія була силою Божою
для спасіння». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г.
Уайт]. – Т.6. – С.1062.

П’ятниця

30 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чого я можу навчитися з прагнення апостолів
після тих страждань, які вони перенесли у Филипах?
2. Як незабаром повториться загальний досвід Павла в Солуні?
3. Яке ставлення, що було проявлене у Верії, вкрай
необхідно проявляти нам сьогодні?
4. У чому наше сучасне суспільство подібне до того,
яке було в Атенах?
5. Якого здобутого Павлом в Атенах уроку я також
повинен навчитися?
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ
ДЛЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Зараз, більш ніж коли-небудь, нам необхідно інвестувати
в освіту наших дітей. З кожним днем дедалі складніше захистити їх від підступів ворога, оскільки вони постійно оточені
речами цього світу. Те, до чого колись доступ був обмежений,
тепер буквально приліплюється до наших дітей через смартфони («розумні телефони») та інші пристрої. Як ми можемо
бути підготовлені до роботи євангелизму, якщо наші власні
діти не можуть бути підготовлені до неї?
«Справжня освіта – це 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.
Протягом багатьох років Церква сподівалася, що буде
розроблена легкодоступна програма для освіти наших дітей.
Тепер консиліум Генеральної Конференції зробив це питання пріоритетним. У співпраці з нашими викладачами та
підрозділами Церкви по всьому світу, робота над цією програмою іде повним ходом.
Проєкт величезний, і ваші щедрі пожертвування можуть
допомогти в трьох аспектах: підготувати матеріали, перекласти їх і зробити доступними для людей, які живуть у бідних
країнах.
Необхідно розробити повну програму від дитячого садка до 12 класу. Для цього потрібні час, ресурси і
висококваліфікований персонал, щоб підготувати підручники
та робочі зошити. Ваша підтримка дасть нам можливість
підготувати матеріали найвищої якості, щоб учні, які використовують їх, «підготувалися бути корисними в цьому житті й
служити Богові всю вічність». – Поради батькам, учителям
і студентам. – С.495.
Матеріали готуються так, щоб їх легко було перекласти
і щоб вони могли бути легко адаптовані в Церкві по всьому
світу. Ваша підтримка дасть нам можливість підготувати
матеріали, які можна буде використовувати і в домашньому
навчанні, і в церковних школах.
У деяких місцях чимало людей не мають фінансової
можливості отримати доступ до цих матеріалів. Ваша
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підтримка дозволить нам надати ці матеріали для незаможних і знедолених людей з різних місць за доступною для
них ціною. Ми розуміємо, що цей проєкт є масштабний, але
він того вартий. З вашими щедрими пожертвуваннями ми
зможемо розробити матеріали, починаючи від математики
до мови і соціальних наук, які підготують наймолодших з
нас сповіщати звістку Євангелії в усьому світі. Заздалегідь
дякуємо вам, і нехай Бог благословить дари і тих, котрі дають.
Відділ освіти Генеральної Конференції
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Субота, 7 серпня 2021 року

Місіонерство на власному
утриманні
«Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса
Христа, і Того розп’ятого... щоб була віра ваша не в мудрості
людській, але в силі Божій!» (1 до коринтян 2:2, 5).
«Якщо часом ревність Павла при виконанні обов’язку слабшала, одного погляду на хрест і ту дивовижну, явлену на ньому
любов було достатньо, аби знову підперезати стегна свого розуму
та прямувати дорогою самозречення». – Дії апостолів. – С.246.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.243-254, 272-274, 355-358.

Неділя

1 серпня

1. ЗАВБАЧЛИВІСТЬ ЯК ПРИКЛАД
а. Коли Павло залишив Атени і прибув до Коринту, до кого він
пішов, аби заробляти собі на життя? Чому? Дії 18:1-3.
1 Після цього він вийшов з Атен і прибув до Коринту. 2 І
знайшов він одного юдея, на ймення Акилу, родом із Понту, що
недавно прибув із Італії, та Прискиллу, його дружину, бо Клавдій
звелів усім юдеям, щоб покинули Рим. І до них він прийшов, 3
а що був він того ж ремесла, то в них позостався та працював;
ремесло ж їхнє було виробляти намети. (Дiї.18:1-3)
«Прибувши до Коринту, Павло просив Акилу дати йому
роботу. Апостоли радилися і молилися разом, вирішивши, що
будуть проповідувати Євангелію так, як вона повинна бути
проповідувана: з безкорисливою любов’ю до душ, які гинуть через незнання. Павло вирішив зайнятися виготовленням наметів
і навчити своїх співпрацівників працювати своїми руками, щоб
у надзвичайній ситуації вони могли забезпечити себе...
Павло здобув блискучу освіту, і люди захоплювалися його
геніальністю і красномовством. Співвітчизники обрали його членом синедріону, він був рабином видатних здібностей, але його
освіту не можна було вважати закінченою доти, доки він не став
би підмайстром, займаючись якимось корисним ремеслом. Він
радів, що може утримувати себе, працюючи руками, і часто за45

являв, що його власні руки служать його потребам. Перебуваючи
в чужому місті, він ні від кого не залежав матеріально. Коли він
витрачав усі свої кошти для просування Божої справи, він повертався до свого ремесла, щоб заробити на життя». – Біблійний
коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1062, 1063.

1. Який приклад був даний християнам щодо
матеріального майна?
Понеділок

2 серпня

2. У КОРИНТІ
а. Яким був перший крок Павла в наверненні людей у Коринті?
Дії 18:4. Як його приклад може надихнути нас? Від Луки 14:23.
4 І він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв
та гелленів… (Дiї.18:4)
23 І сказав пан рабові: Піди на дороги й на загороди, та й
силуй прийти, щоб наповнився дім мій. (Лук.14:23)
«Як працівник Євангелії [Павло] міг би претендувати на
фінансову підтримку [коринтських братів], щоб самому не утримувати себе. Однак він готовий відмовитися від цього права,
боячись, що якщо він прийме гроші від церкви, це зашкодить
його репутації і обмежить ту користь, яку він міг би принести
в Коринті. Не маючи хорошого здоров’я, Павло вдень трудився
на ниві Христовій, а потім працював частину ночі, а часто й всю
ніч безперервно, аби забезпечити свої потреби і потреби людей,
котрі були з ним». – Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.409, 410.
«У багатьох місцях можуть успішно працювати місіонери на
власному забезпеченні. Апостол Павло служив як місіонер на
власному забезпеченні, поширюючи у світі знання про Христа.
Щоденно навчаючи Євангелії у великих містах Азії та Європи,
він займався ремеслом, щоб утримувати себе і своїх товаришів...
І сьогодні багато людей могли б подібним чином звершувати
добру справу, якби були наповнені таким же духом самопожертви. Нехай групи з двох або більше людей почнуть проводити
євангелізаційну роботу. Нехай вони відвідують людей, молячись
із ними, співаючи, навчаючи, пояснюючи Писання та служачи
хворим. Одні можуть утримувати себе, працюючи книгоношами,
інші, подібно до апостола, – займатися певним ремеслом або чимось іншим. Просуваючись уперед у своїй роботі, усвідомлюючи
власну безпорадність, однак покірно покладаючись на Бога, вони
набувають благословенного досвіду. Господь Ісус іде попереду
них, і вони знаходять прихильність та допомогу як серед бідних,
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так і багатих.
Людей, які були навчені медичній місіонерській роботі в
інших країнах, потрібно заохочувати без зволікань вирушати
туди, де вони думають служити, та починати працювати серед
людей, вивчаючи в процесі роботи їхню мову. Дуже скоро вони
зможуть навчати простих істин Божого Слова.
Вісники милості потрібні в усьому світі. До християнських
родин звернений заклик вирушати в місцевості, які перебувають
у темряві й омані, їхати на місіонерські поля до інших країн,
виявляти потреби своїх ближніх і працювати для справи Господа. Якби такі родини оселилися в темних куточках Землі, де
людей оточує духовний морок, і дозволили б світлу Христового
життя світити через них, яка благородна робота була б зроблена!» – Служіння зцілення. – С.154-156.

2. Які кроки, що схожі на місіонерську роботу Павла
в Коринті, я можу зробити?
Вівторок

3 серпня

3. БОЖЕСТВЕННИЙ ЗАХИСТ
а. Чому служіння Павла приносило плід серед випробувань?
Дії 18:5-8.
5 А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слову
віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. 6 Як вони ж
спротивлялися та богозневажали, то він обтрусив одежу свою
та промовив до них: Ваша кров на голову вашу! Я чистий.
Відтепер я піду до поган. 7 І, вийшовши звідти, він прибув до
господи одного, на ім’я Тита Юста, що був богобійний, його ж
дім межував із синагогою. 8 А Крисп, старший синагоги, увірував
в Господа з усім домом своїм; і багато з коринтян, почувши,
увірували й охристились. (Дiї.18:5-8)
«Слова [Павла] звучали урочисто й серйозно, і слухачі не
могли не зауважити, що він усім серцем любить розп’ятого і воскреслого Спасителя. Вони бачили, що всі його думки зосереджені
на Христі, все життя пов’язане з Господом. Його слова були
настільки вражаючими, що тільки найлютіші вороги християнства могли залишатися байдужими до них.
Однак євреї з Коринта заплющили свої очі, щоб не бачити
так ясно представлених апостолом доказів, і відмовилися прислухатися до його закликів. Той самий дух, який спонукав їх
відкинути Христа, сповнив їх гнівом і люттю проти Його слуги.
Якби Бог особливим чином не захистив Павла, щоб він продо47

вжував благовістити язичникам, вони відібрали б у нього життя...
Уникаючи складної штучної аргументації, вісники хреста
говорили про характер Творця, Верховного Правителя Всесвіту.
Їхні серця горіли любов’ю до Бога та Його Сина; вони закликали
язичників замислитися над безмежною жертвою, принесеною за
людство. Вони знали: якщо люди, котрі довго блукали в темряві
язичництва, побачать світло з Голгофського хреста, то прийдуть
до Викупителя». – Дії апостолів. – С.247-249.
б. Що зміцнило Павла в Коринті? Дії 18:9-11; 1 до коринтян 2:2,
5.
9 Сказав же Павлові Господь у видінні вночі: Не бійся,
але говори й не мовчи, 10 бо з тобою ось Я, і на тебе ніхто не
накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо Я маю в цім місті багато
людей. 11 І позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них
Слова Божого. (Дiї.18:9-11)
2 бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа,
і Того розп’ятого... (1Кор.2:2)
5 щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі
Божій! (1Кор.2:5)
«Хоча Павло мав певний успіх у Коринті, повсюдне беззаконня цього зіпсутого міста мало не позбавило його мужності.
Порочність, яку він бачив серед язичників, презирство й образи, котрих завдавали йому євреї, викликали в нього душевні
муки. Він засумнівався в доцільності рішення створити церкву
з тутешніх людей.
Коли апостол збирався залишити місто в пошуках більш
перспективного поля діяльності, щиро бажаючи виконати
свій обов’язок, Господь з’явився йому у видінні... [Дії 18:9,
10 цитується]. Павло розцінив це як наказ залишитися в
Коринті та гарантію того, що Господь зростить посіяне насіння.
Зміцнившись і підбадьорившись, він продовжував ревно й наполегливо працювати». – Там саме. – С.250.

3. Чому мене може підбадьорити видіння, яке Христос дав Павлу в Коринті?
Середа

4 серпня

4. БОЖА ТУРБОТА ПРО ЙОГО ПРАЦІВНИКІВ
а. Відповідно до Божої обітниці, що була дана Павлові, як Він
використовував Галліона, щоб наступна змова проти апосто48

ла привела до зворотніх результатів? Дії 18:12-17.
12 А коли Галліон був в Ахаї проконсулом, то проти Павла
однодушно повстали юдеї, і на суд привели його, 13 кажучи:
Цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали незгідно з
Законом! 14 Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галліон до
юдеїв: О юдеї, якби сталася кривда яка, або злий учинок, то я
б справедливо вас вислухав. 15 Та коли спір іде про слово та
ймення й Закон ваш, то самі доглядайте, я суддею цього бути
не хочу. 16 І прогнав їх від суду. 17 Тоді всі схопили Состена,
начальника над синагогою, та й перед судом його били. Галліон
же на те зовсім не зважав. (Дiї.18:12-17)
«Уперше за час праці Павла в Європі натовп став на його
бік і на очах проконсула, не зустрівши з його боку заперечень,
з лютістю накинувся на найзавзятіших обвинувачів апостола». – Дії апостолів. – С.253.
б. Яке служіння продовжував Павло? Кого Бог використовував
для залучення Аполлоса, щоб він також був корисний для
Євангелії? Дії 18:22-28.
22 І, побувши в Кесарії, він піднявся, і, привіт славши
Церкві, відбув в Антіохію. 23 І, пробувши там деякий час,
він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через
країну галатську та Фрі?ію, та всіх учнів зміцняючи. 24 Один
же юдей, на ім’я Аполлос, родом з Олександрії, красномовець та
сильний в Писанні, прибув до Ефесу. 25 Він був навчений дороги
Господньої, і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно
навчав, знаючи тільки Іванове хрищення. 26 І він сміливо став
промовляти в синагозі. Як Акила й Прискилла почули його,
то його прийняли, і докладніш розповіли йому про дорогу
Господню. 27 А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали
до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, помагав
він багато тим, хто ввірував благодаттю, 28 бо він переконував
пильно юдеїв, Писанням прилюдно доводячи, що Ісус то
Христос. (Дiї.18:22-28)
«[Павло] показав на практиці, що можуть зробити посвячені
члени Церкви в тих місцях, де люди незнайомі з євангельськими
істинами. Його приклад надихнув багатьох скромних працівників
робити все можливе для просування Божої справи і водночас продовжувати трудитися задля хліба щоденного. Акила й Прискилла не були покликані віддавати увесь свій час євангельському
служінню, однак Бог використав цих скромних працівників,
аби відкрити Аполлосові повноту істини. Господь використовує
різноманітні знаряддя для досягнення Своєї мети. І якщо одні
особливо талановиті люди вибрані Богом, аби присвятити всі свої
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сили справі викладання та проповіді Євангелії, то багато інших,
нерукоположених членів Церкви, також покликані відіграти
важливу роль у спасінні душ.
Перед євангельськими працівниками, які перебувають на
самозабезпеченні, відкрите широке поле діяльності. Багато хто
можуть стати досвідченими служителями, присвячуючи частину часу фізичній праці. Таким чином можуть бути підготовлені
сильні працівники для важливого служіння в місцях, де існує
найбільша потреба.
Самовідданий Божий слуга, котрий невтомно трудиться у
слові й ученні, несе важкий душевний тягар. Він не вимірює
свою працю годинами. Платня не впливає на його роботу, і він
не відмовиться від свого обов’язку, опинившись у несприятливих
умовах. Він отримав доручення від Неба і від Неба чекає нагороди за виконану роботу». – Там саме. – С.355, 356.

4. Хто з моїх знайомих може стати «аполлосом»,
якого я можу привести до Ісуса?
Четвер

5 серпня

5. НАТХНЕННЯ ДЛЯ РЯДОВИХ ЧЛЕНІВ ЦЕРКВИ
а. Як приклад добровільної місіонерської роботи Павла повинен надихати і мотивувати нас сьогодні? Дії 20:33, 34; Псалом
125:6.
33 Ні срібла, ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав... 34
Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих,
хто був зо мною. (Дiї.20:33,34)
6 все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів,
та вернеться з співом, хто носить снопи свої! (Пс.125:6)
«Смиренно покладаючись на Бога, нашим сім’ям слід поселятися в необроблених ділянках Його виноградника. Потрібні
віддані Богу брати та сестри, котрі стали б плодоносними деревами праведності в безлюдних місцях землі. У винагороду за
свої самовіддані старання сіяти насіння істини вони пожнуть
рясний урожай. Якщо вони відвідуватимуть одну сім’ю за одною,
пояснюючи Писання тим, хто знаходиться в духовній темряві,
багато сердець будуть зворушені.
У тих полях, де умови є настільки несприятливі та розчаровують, що чимало працівників відмовляються йти туди,
зусилля самовідданих рядових членів можуть призвести до
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найдивовижніших змін. Ці смиренні працівники багато чого
доб’ються, тому що докладають терплячі й наполегливі зусилля,
спираючись не на людські можливості, але на силу Бога, Який
дарує їм Своє благовоління. Світ ніколи не дізнається, скільки
добра роблять ці працівники.
Місіонери на власному утриманні часто трудяться дуже
успішно. Після невеликого і скромного початку їхня робота розростається в міру того, як вони рухаються вперед під
керівництвом Духа Божого. Нехай двоє або троє починають
євангельську роботу спільними зусиллями. Вони можуть не отримати ніяких конкретних обіцянок від керівників Божої справи
про надання їм матеріальної підтримки; проте нехай вони йдуть
вперед з молитвою і співом на устах, викладаючи істину і живучи
по ній. Вони можуть зайнятися літературним служінням і таким
чином донести істину до багатьох сімей... Вони проголошують
звістку, яка дана була їм Богом, і їхні старання увінчуються
успіхом. Таким чином до пізнання істини будуть приведені багато
хто з тих, котрі без цих смиренних учителів ніколи б не навернулися до Христа». – Свідоцтва для Церкви. – Т.7. – С.22, 23.

П’ятниця

6 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Який приклад був даний християнам щодо
матеріального майна?
2. Які кроки, що схожі на місіонерську роботу Павла
в Коринті, я можу зробити?
3. Чому мене може підбадьорити видіння, яке Христос дав Павлу в Коринті?
4. Хто з моїх знайомих може стати «аполлосом»,
якого я можу привести до Ісуса?
5. Назвіть деякі обітниці для всіх тих, хто сіє
насіння Божого Слова.
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Урок 7

Субота, 14 серпня 2021 року

Визволення від темряви
«Багато-хто з тих, що ввірували, приходили, визнаваючи
та відкриваючи вчинки свої» (Дії 19:18).
«Чимало щирих послідовників Христа мали досвід, подібний
до [учнів в Ефесі]. Чіткіше розуміння Божої волі ставить людину
в нові відносини з Ним. Відкриваються нові обов’язки. Багато
чого, що спочатку здавалося невинним, або навіть гідним похвали, тепер вважається гріховним». – Нариси з життя Павла. – С.133.
Додаткові матеріали для вивчення:
Вісті для молоді. – С.271-282;
Дії апостолів. – С.281-290;
Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.191-199.

Неділя

8 серпня

1. ПРИЙШОВШИ ДО БІЛЬШОГО СВІТЛА
а. Чого ми можемо навчитися з того, що зробили деякі учні в
Ефесі, які прийшли до більшого світла у своєму досвіді? Дії
19:1-7.
1 І сталося, що коли Аполлос перебував у Коринті, то Павло,
перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу, і деяких учнів
знайшов, 2 та й спитав їх: Чи ви Духа Святого одержали, як
увірували? А вони відказали йому: Та ми навіть не чули, чи є
Дух Святий! 3 І він запитав: Тож у що ви христились? Вони ж
відказали: В Іванове хрищення. 4 І промовив Павло: Таж Іван
христив хрищенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили
в Того, Хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. 5 Як почули ж оце,
то христились вони в Ім’я Господа Ісуса. 6 А коли Павло руки
на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами
стали вони промовляти та пророкувати! 7 А всіх їх було чоловіка
з дванадцять. (Дiї.19:1-7)
«Приймаючи хрещення від Івана Хрестителя, [навернені юдеї
в Ефесі] не до кінця розуміли місію Христа, Котрий поніс на Собі
гріхи, і припускалися серйозних помилок. Однак отримавши
більше світло, вони з радістю прийняли Христа як свого Вику52

пителя. Цей крок спричинив зміну поглядів на свої обов’язки.
Із прийняттям більш чистої віри їхнє життя змінилося. На знак
такої зміни та віри в Христа вони повторно охрестилися в Ім’я
Ісуса». – Дії апостолів. – С.285.
«Необхідно представляти повторне хрещення як великий
привілей і благословення, і саме в цьому світлі його розглядатимуть усі, хто хреститься вдруге, якщо вони мають правильне
уявлення про це питання...
Господь закликає нас до рішучої реформи, і коли душа заново стає істинно наверненою, тоді цю віруючу людину потрібно
хрестити знову. Нехай вона відновить свій заповіт з Богом, а Бог
відновить Свій заповіт з нею». – Євангелизм. – С.375.

1. Чому повторне хрещення було доречним для дванадцяти учнів у Ефесі?
Понеділок

9 серпня

2. СПРАВЖНІ ЧУДЕСА ПРОТИ ПСЕВДОЧУДЕС
а. Опишіть роботу Павла протягом двох років, які він провів у
Ефесі. Дії 19:8-12.
8 А до синагоги ввійшовши, промовляв він відважно,
три місяці про Боже Царство навчаючи та переконуючи. 9
А коли опиралися дехто й не вірували, і дорогу Господню
лихословили перед народом, то він їх покинув і виділив учнів,
і щодня проповідував у школі одного Тирана. 10 Це ж два
роки продовжувалось, так що всі, хто замешкував в Азії, юдеї
та геллени, слухали слово про Господа. 11 І Бог чуда чинив
надзвичайні руками Павловими, 12 так що навіть хустки й пояси
з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві
виходили з них. (Дiї.19:8-12)
«При безпосередньому зіткненні Павла з ідолопоклонниками
Ефесу Бог разючим чином явив через нього Свою силу. Апостоли
не завжди могли творити чудеса за своїм бажанням. Господь
давав Своїм слугам цю особливу силу, в міру того як це було
потрібно для просування Його справи або слави Його Імені. Як
Мойсей та Аарон при дворі фараона, так і апостоли тепер повинні
були відстоювати істину при прояві псевдочудес чарівників;
отже, звершені ними чудеса мали інший характер у порівнянні
з тими, які він звершував до цього. Як від краю Христового одягу
злилася зцілювальна сила до тієї, котра шукала полегшення дотиком віри, так і в цьому випадку одяг став засобом зцілення для
всіх віруючих «і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них»
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(Дії 19:12). Однак ці чудеса не сприяли сліпому марновірству.
Коли Ісус відчув дотик страждаючої жінки, Він вигукнув: «Бо Я
відчув силу, що вийшла з Мене» (Від Луки 8:46). Отже, Писання
каже, що Господь творив чудеса рукою Павла, і що не ім’я Павла
було звеличене, а Ім’я Господа Ісуса». – Біблійний коментар
АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1063, 1064.
б. Яким чином була доведена святість Імені Христа, спонукавши
багатьох переглянути деякі неправильні звички в їхньому
житті? Дії 19:13-18.
13 Дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали
закликати Ім’я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів,
проказуючи: Заклинаємо вас Ісусом, Якого Павло проповідує! 14
Це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященика Скеви.
15 Відповів же злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса, і знаю Павла,
а ви хто такі? 16 І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух
був, і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому
нагі та поранені. 17 І це стало відоме юдеям та гелленам, усім, що
в Ефесі замешкують, і острах напав на всіх їх, і славилося Ім’я
Господа Ісуса. 18 І багато-хто з тих, що ввірували, приходили,
визнаваючи та відкриваючи вчинки свої. (Дiї.19:13-18)
«Поразка і приниження тих, котрі ганьбили Ім’я Ісуса,
невдовзі стали відомими у всьому Ефесі серед юдеїв і язичників.
Був представлений безпомилковий доказ святості цього Імені, а
також небезпека, на яку вони наразилися, посилаючись на Ім’я
Христа, але не вірячи в Його Божественну місію. Жах охопив
розум багатьох людей, і до роботи Євангелії всі ставилися з
благоговінням та повагою.
Факти, що раніше були приховані, тепер були розкриті. Прийнявши християнство, деякі брати не відмовилися повністю
від своїх язичницьких упереджень. У деякій мірі вони й далі
продовжували практикувати чаклунство. Переконані у своїй
омані через події, що відбувалися, вони прийшли й повністю
сповідалися перед Павлом, і публічно визнали своє таємне
чаклунство оманливим і сатанинським». – Нариси з життя
Павла. – С.136, 137.

2. Чому юдеї, які мандрували, не були
благословенні, використовуючи Ім’я Ісуса?
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Вівторок

10 серпня

3. ВІДМОВЛЯЮЧИСЬ ВІД УСЬОГО
а. Які кроки свідчать про справжнє навернення в житті людини? Дії 19:19, 20.
19 І багато-хто з тих, що займалися чарами, позносили книги
свої та й перед усіма попалили. І злічили ціну їх, і вийшло на
срібло п’ятдесят тисяч драхм. 20 Так могуче росло та зміцнялося
Божеє Слово! (Дiї.19:19,20)
«Коли ефесяни навернулися, вони змінили свої смаки і
звички. Під впливом Святого Духа вони відразу долучилися до
Божої справи і відкинули усіляке чаклунство. Вони прийшли,
сповідали свої гріхи і представили приклад добрих справ. Їхні
серця сповнилися святим обуренням до чарівних книг, якими
вони так дорожили, і в яких роз’яснюються сатанинські методи
спокуси і мистецтво чаклунства. Вони твердо вирішили: більш не
служити лукавому і, зібравши всі цінні видання, публічно спалили їх. Таким чином, вони проявили свою щирість у наверненні
до Бога...
Книги, які ефесяни спалили, після того як увірували в
Євангелію, раніше були для них святинею: вони дозволяли їм
управляти їхніми свідомістю та розумом. Вони могли б продати
їх, але таким чином зло лише увічнилося б. Вони перейнялися
відразою до сатанинських таємниць, мистецтва чаклунства і
зненавиділи знання, яке вони отримали з чарівних книг. Я хочу
запитати молодь, яка знайома з істиною: чи спалили ви свої
чарівні книги?..
Світ наповнений книгами, що сіють насіння скептицизму,
невір’я і атеїзму. Захоплюючись ними, ви мимоволі в більшій
чи меншій мірі сприймаєте ті висновки, які пройняті духом
чарівництва. Вони виганяють з вашої свідомості Живого Бога і
відокремлюють вашу душу від істинного Пастиря». – Вісті для
молоді. – С.275, 276.
б. Назвіть деякі древні Небом послані застереження проти магії
та чаклунства. Ісаї 47:9-14; Малахії 3:5.
9 Та прийдуть на тебе несподівано те й те в один день, страта
дітей та вдівство, вони в повній мірі на тебе спадуть при усій
многоті твоїх чарів, при силі великій твоїх заклинань!... 10 Ти ж
бо надію складала на злобу свою, говорила: Ніхто не побачить
мене! Звела тебе мудрість твоя та знання твоє, і сказала ти в серці
своїм: Я, і більше ніхто! 11 І прийде на тебе лихе, що відворожити
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його ти не зможеш, і на тебе нещастя впаде, що не зможеш його
окупити, і прийде на тебе раптовно спустошення, про яке ти не
знаєш... 12 Ставай же з своїми закляттями та з безліччю чарів
своїх, якими ти мучилася від юнацтва свого, може зможеш ти
допомогти, може ти настрахаєш! 13 Змучилась ти від великої
кількости рад своїх, хай же стануть і хай допоможуть тобі ті, хто
небо розрізує, хто до зір придивляється, хто провіщує кожного
місяця, що має на тебе прийти! 14 Ось стали вони, мов солома:
огонь їх попалить, не врятують своєї душі з руки полум’я, це
не жар, щоб погріти себе, ані полум’я, щоб сидіти біля нього...
(Iс.47:9-14)
5 І прибуду до вас Я на суд, і буду свідком швидким проти
чарівників, і на перелюбників, і проти тих, хто присягу складає
на лжу, і проти тих, хто заплатою наймита тисне, вдову й сироту,
хто відхилює право чужинця, Мене ж не боїться, говорить
Господь Саваот. (Мал.3:5)
«За допомогою спіритизму багато людей, які страждають
від хвороби або пережили втрату рідних і близьких, а часом і
просто цікавих, установлюють зв’язок зі злими духами. Усі, хто
наважується на це, ступають на небезпечний шлях...
У наш час на зміну язичницьким чарівникам прийшли
медіуми-спіритисти, ясновидці і ворожбити... Де тільки люди
забувають про Бога, там сатана виявляє свою чаклунську
силу». – Дії апостолів. – С.290.

3. Яких «магічних книг» мені необхідно позбутися?
Середа

11 серпня

4. «НЕМАЄ НІЧОГО НОВОГО ПІД СОНЦЕМ»
а. На яких застереженнях проти магії (спіритизму) і чаклунства
знову наголошується сьогодні? До ефесян 5:11; Об’явлення
22:14, 15.
11 і не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й
докоряйте. (Еф.5:11)
14 Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево
життя, і ввійти брамами в місто! 15 А поза ним будуть пси, і
чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто
любить та чинить неправду. (Об.22:14,15)
«Чимало людей здригаються від самої лише думки про
спілкування з медіумами, однак водночас вони захоплюються
більш приємними формами спіритизму. Чимало людей під
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впливом вчення Християнської науки (секта в США, на зборах
якої відбувалися спіритичні сеанси – примітка від редактора),
містицизму, теософії та східних релігій виявились у непроглядній
темряві». – Пророки і царі. – С.210.
«Таїнства язичницького богослужіння знайшли втілення
в сучасних таємних товариствах і спіритичних сеансах, у
незрозумілих, загадкових явищах, у чудесах і магіях. Їхню
брехню охоче приймають на віру тисячі людей, які не бажають
слухати світло Божого Слова і одкровень Божого Духа. Хоча ці
люди зневажливо відгукуються про древніх чарівників, великий
ошуканець переможно сміється, бачачи, з яким задоволенням
вони приймають його мистецтво, тільки в іншому вигляді.
Агенти сатани також претендують і на лікування хвороб. Вони
приписують свою силу електриці та магнетизму або так званим
«симпатичним лікам». Насправді ж вони є лише каналами для
електричних струмів сатани. Подібними методами він оточує
своїми чарами тіла й душі людей...
Чимало людей у наш християнський час і в нашій
християнській країні готові швидше звертатися за порадою до
злих духів, аніж покладатися на силу Живого Бога. Мати біля
ліжка хворої дитини вигукує: «Я більше не можу цього витримувати. Невже жоден лікар не в змозі вилікувати мою дитину?» Їй
розповідають про дивовижні зцілення, які здійснює який-небудь
ясновидець або цілитель, і вона віддає своє улюблене дитя під
його владу, а це все одно, що віддати дитину в руки сатани так,
ніби він стоїть поруч з нею. У багатьох випадках усе подальше
життя дитини контролюється вже сатанинською силою, від
якої майже неможливо звільнитися». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.193, 194.
б. Якою була наступна мета Павла після Ефеса? Тим часом, яка
проблема виникла в Ефесі? Дії 19:21-29.
21 А як сповнилось це, Павло в Дусі задумав перейти
Македонію та Ахаю, та й удатись у Єрусалим, говорячи: Як
побуду я там, то треба мені й Рим побачити. 22 Тож він послав
у Македонію двох із тих, що служили йому, Тимофія й Ераста,
а сам позостався якийсь час ув Азії. 23 І розрух чималий був
стався там часу того за Господню дорогу. 24 Бо один золотар,
Дмитро на ім’я, що робив срібляні Артемідині храмки, та
ремісникам заробіток чималий давав, 25 згромадив він їх і ще
інших подібних робітників, та й промовив: Ви знаєте, мужі, що
з цього ремесла заробіток ми маємо. 26 І ви бачите й чуєте, що
не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив
і відвернув багатенно народу, говорячи, ніби то не боги, що
руками пороблені. 27 І не тільки оце нам загрожує, що прийде
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зайняття в упадок, а й храм богині великої Артеміди в ніщо
зарахується, і буде зруйнована й велич тієї, що шанує її ціла Азія
та цілий світ. 28 Почувши ж оце, вони переповнились гнівом, та
й стали кричати, говорячи: Артеміда ефеська велика! 29 І місто
наповнилось заколотом. І кинулися однодушно до видовища,
схопивши Павлових супутників Гая та Аристарха, македонян.
(Дiї.19:21-29)
«Художники і ремісники Ефеса широко розгорнули прибуткову справу, пов’язану з виготовленням та продажем мініатюр
місцевого храму та образків Діани. Коли зацікавлені в цьому
підприємці виявили, що їхні прибутки зменшилися, вони однодушно вирішили: причиною таких небажаних для них змін було
вчення Павла». – Дії апостолів. – С.292.

4. Які пастки сучасного спіритизму можуть мене
особисто наразити на небезпеку?
Четвер

12 серпня

5. БОЖЕ ВТРУЧАННЯ
а. Опишіть небезпеку, яку уособлював натовп ремісників. Дії
19:30-34.
30 Як Павло ж хотів у народ увійти, то учні його не пустили.
31 Також дехто з азійських начальників, що були йому приятелі,
послали до нього й просили, щоб він не вдававсь на видовище.
32 І кожен що інше кричав, бо збори бурхливі були, і багатенно
з них навіть не знали, чого ради зібралися. 33 А з народу
взяли Олександра, бо юдеї його висували. І Олександер дав
знака рукою, і хотів виправдатися перед народом. 34 А коли
розпізнали, що юдеянин він, то злилися всі в один голос, і годин
зо дві гукали: Артеміда ефеська велика! (Дiї.19:30-34)
«Павло переховувався неподалік і скоро дізнався, що його
улюбленим братам загрожує небезпека. Забувши про власну
безпеку, він зібрався негайно вирушити до театру і звернутися
до заколотників. Але учні не пустили його. Гай та Аристарх не
були тією жертвою, яку шукав народ, тому учні не боялися, що
їм буде завдано серйозної шкоди. Однак якби натовп побачив
бліде виснажене лице апостола, це викликало б у них найнижчі
пристрасті, так що врятувати життя апостола було б не під силу
жодній людині». – Дії апостолів. – С.293.
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б. Яким чином Бог використав міського охоронця порядку (писар міський), аби зупинити обурення? Дії 19:35-40.
35 А як писар міський заспокоїв народ, то промовив: Мужі
ефеські, яка ж то людина не знає, що місто Ефес то храмовий
доглядач Артеміди великої й її образу, упалого з неба? 36 Коли
ж цьому перечити не можна, то потрібно вам бути спокійними, і
не робити необачно нічого. 37 А ви ж привели цих людей, що ані
святокрадці, ані вашої богині не зневажили. 38 Отож, як Дмитро
та його ремісники мають справу на кого, то суди є на ринку й
проконсули, один одного хай позивають. 39 А коли чогось іншого
допоминаєтеся, то те вирішиться на законнім зібранні. 40 Бо ось
є небезпека, що нас за сьогоднішній розрух оскаржити можуть,
і немає жадної причини, якою могли б виправдати це зборище.
І, промовивши це, розпустив він громаду. (Дiї.19:35-40)
«У своїй промові Дмитро сказав: «Прийде зайняття в
упадок» (Дії 19:27). Ці слова вказують на справжню причину
заворушення в Ефесі та переслідування апостолів. Дмитро й
інші ремісники розуміли, що поширення євангельського вчення загрожує їхньому ремеслу з виготовлення ідолів. Прибутки
язичницьких жерців і майстрових могли скоротитися, і саме
тому вони збудили проти Павла жорстоке гоніння.
Висновок писаря та інших можновладців міста засвідчив
народові, що Павло не винен у жодних незаконних діях. Це стало
ще однією перемогою християнства над оманою й релігійними
забобонами. Бог спонукав високу посадову особу виправдати
Його апостола та приборкати розлючений натовп. Серце Павла
сповнилося вдячністю Богові за те, що його життя було збережене, а християнство не зазнало ганьби під час заворушення в
Ефесі». – Там саме. – С.295.
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П’ятниця

13 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому повторне хрещення було доречним для дванадцяти учнів у Ефесі?
2. Чому юдеї, які мандрували, не були
благословенні, використовуючи Ім’я Ісуса?
3. Яких «магічних книг» мені необхідно позбутися?
4. Які пастки сучасного спіритизму можуть мене
особисто наразити на небезпеку?
5. Яким чином Бог іноді використовує несподівані
способи для визволення Свого народу?
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Урок 8

Субота, 21 серпня 2021 року

Безкорислива місіонерська
робота
«Ні срібла, ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав… Самі
знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто
був зо мною. Я вам усе показав, що, працюючи так, треба поміч
давати слабим, та пам’ятати слова Господа Ісуса, бо Він Сам
проказав: «Блаженніше давати, ніж брати!» (Дії 20:33-35).
«Нам потрібно звертатися до людей не тільки словом, але все, що стосується нашої особистості, має бути
проповіддю». – Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.618.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.296, 297, 389-407.

Неділя

15 серпня

1. ЧУДО ВІД БОГА
а. Куди пішов Павло після Ефесу? Дії 20:1-5.
1 А як заколот стих, то Павло скликав учнів, і, потішивши
та попрощавшись із ними, вибрався йти в Македонію. 2
Перейшовши ж ті сторони та підбадьоривши їх довгим словом,
прибув до Геллади, 3 і прожив там три місяці. А як він захотів
був відплинути в Сирію, то змову на нього вчинили юдеї, тому
він узяв думку вертатись через Македонію. 4 Разом із ним
пішов Сопатер Піррів із Верії, Аристарх та Секунд із Солуня, і
Гай дерв’янин, і Тимофій, а з азійців Тихик та Трохим. 5 Вони
відбули наперед, і нас дожидали в Троаді. (Дiї.20:1-5)
б. Що сталося в суботу ввечері, коли Павло перебував у Троаді,
проповідуючи у верхній горниці, де було багато світильників?
Дії 20:6-12.
6 А ми відпливли із Филипів по святах Опрісноків, і прибули
днів за п’ять у Троаду до них, де сім день прожили. 7 А дня
першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав
промову до них, бо вранці збирався відбути, і затягнув своє слово
до півночі. 8 А в горниці, де зібралися ми, було багато світел.
61

9 Юнак же один, Євтих на ім’я, сидів на вікні. Його обгорнув
міцний сон, бо задовго Павло промовляв, і він сонний хитнувся,
і додолу упав із третього поверху, і підняли його мертвого... 10
Зійшов же Павло та до нього припав, і, обнявши його, проказав:
Заспокойтесь, бо душа його в ньому! 11 А вернувшись, він хліб
переломив і спожив, і бесіду довго точив, аж до досвітку, потім
відбув. 12 А хлопця живим привели, і зраділи немало. (Дiї.20:612)
«В останній день перебування [Павла] брати «зібралися
на ламання хліба», бо їхній улюблений учитель мав відійти.
Цього разу народу зібралося більше, ніж звичайно. Зібрання
відбувалося у горниці на третьому поверсі. Там апостол, переживаючи за братів і палаючи до них любов’ю, проповідував до
півночі.
На підвіконні одного з відчинених вікон сидів юнак на
ім’я Євтих. Перебуваючи в такому небезпечному положенні,
він заснув і впав на подвір’я. Це викликало в усіх страх і
замішання. Юнака підняли мертвим, і багато людей зібралося
навколо нього з плачем та риданням. Однак Павло, пройшовши крізь переляканий натовп, обняв мертвого і палко благав
Бога про його воскресіння. Його прохання було почуте». – Дії
апостолів. – С.391.

1. У який час першого дня тижня проводилося
зібрання? Звідки ми це знаємо?
Понеділок

16 серпня

2. ВИКОНУЮЧИ МІСІЮ ХРИСТА
а. Чому Павло ненадовго відокремився від своїх супутників?
Дії 20:13.
13 А ми наперед пішли до корабля, та в Асс попливли, щоб
звідти забрати Павла, бо він так ізвелів, сам бажаючи пішки
піти. (Дiї.20:13)
«Корабель, на якому Павло і його супутники планували
продовжити свою подорож, мав незабаром відплисти, і брати
поспішили зійти на палубу. Однак сам апостол вирішив скористатися коротшим сухопутним шляхом від Троади до Асона
і там зустрітися зі своїми супутниками. Це давало йому трохи
часу для роздумів і молитов. Труднощі і небезпеки, пов’язані з
його майбутнім візитом до Єрусалиму, ставлення тамтешньої
церкви до нього та його праці, а також стан громад і євангельська
справа в інших полях були предметом його серйозних тривожних
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роздумів. Тепер він скористався особливою можливістю шукати
в Бога сили й керівництва». – Дії апостолів. – С.391.
б. Куди був направлений Павло і що він робив по дорозі? Дії
20:14-17.
14 А коли він із нами зійшовся в Ассі, ми взяли його та
прибули в Мітілену. 15 І, відплинувши звідти, ми назавтра
пристали навпроти Хіосу, а другого дня припливли до Самосу,
наступного ж ми прибули до Мілету. 16 Бо Павло захотів
поминути Ефес, щоб йому не баритися в Азії, бо він квапився,
коли буде можливе, бути в Єрусалимі на день П’ятдесятниці.
17 А з Мілету послав до Ефесу, і прикликав пресвітерів Церкви.
(Дiї.20:14-17)
в. Яку урочисту звістку мав Павло для ефесян? Дії 20:18-27.
18 І, як до нього вони прибули, він промовив до них: Ви
знаєте, як із першого дня, відколи прибув в Азію, я з вами ввесь
час перебував, 19 і служив Господеві з усією покорою, і з рясними
слізьми та напастями, що спіткали мене від юдейської змови, 20
як нічого корисного я не минув, щоб його вам звістити й навчити
вас прилюдно і в домах. 21 І я свідчив юдеям та гелленам, щоб
вони перед Богом покаялись, та ввірували в Господа нашого Ісуса
Христа. 22 І ось тепер, побуджений Духом, подаюсь я в Єрусалим,
не відаючи, що там трапитись має мені, 23 тільки Дух Святий в
кожному місті засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають
мене... 24 Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю
для себе цінним, аби но скінчити дорогу свою та служіння, яке я
одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті
Божої. 25 І ось я знаю тепер, що обличчя мого більш не будете
бачити всі ви, між якими ходив я, проповідуючи Царство Боже...
26 Тому дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від
крови всіх, 27 бо я не вхилявсь об’являти вам усю волю Божу!
(Дiї.20:18-27)
«Павло не збирався говорити про це, але під час бесіди на
нього зійшов Божий Дух, підтверджуючи його побоювання, що
це остання зустріч з ефеськими братами». – Там саме. – С.393.
г. Про що насамперед повинні пам’ятати пастирі-керівники?
Дії 20:28.
28 Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас
поставив єпископами, щоб пасти Церкву Божу, яку власною
кров’ю набув Він. (Дiї.20:28)
«Хто тримає істину в неправедності, хто говорить, що
вірить в істину, але щодня ранить її своїм невідповідним
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життям, той віддав себе на служіння сатані і веде інших до
загибелі». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.142.
«Божа Церква куплена Кров’ю Христа, і кожен пастир повинен усвідомлювати, що ввірені його турботі вівці – безцінні...
Вони повинні вважати овець, котрі ввірені їхньому піклуванню,
надзвичайно цінними, і усвідомлювати, що вони будуть
покликані дати строгий звіт за своє служіння». – Духовні
дари. – Т.3. – С.125.

2. Чого навчає мене апостол Павло щодо повчання
душ у вірі?
Вівторок

17 серпня

3. СИЛА ІСТИНИ
а. Якої серйозної небезпеки повинна остерігатися Церква? Дії
20:29, 30.
29 Бо я знаю, що як я відійду, то ввійдуть між вас вовки
люті, що отари щадити не будуть... 30 Із вас самих навіть мужі
постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів
тягнути за собою... (Дiї.20:29,30)
«Ніколи, ніколи ще істина не страждала так від представлення її у спотвореному світлі, від приниження її, від порушення її
через суперечки людей, котрі перебувають в омані, як це буде
в ці останні дні... Люди зачаровуються чимось незвичайним,
новим, їм бракує досвіду для розпізнавання характеру тих ідей,
які люди намагаються видати за щось особливе. Однак якщо
уявити щось подібне чимось величним і зв’язати його зі словами Божими, то це «щось» не стане істиною. О, який це докір
низькому критерію благочестя в церквах! Люди, які бажають
представити щось оригінальне, викликатимуть в уяві нові й
дивні речі і, нерозважливо спираючись на ці сумнівні теорії,
об’єднані в одну особливо цінну, вони представлять її як питання
життя та смерті». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г.
Уайт]. – Т.6. – С.1064.
б. Як приклад і слова Павла відображають вчення Самого Христа? Дії 20:31-35.
31 Тому то пильнуйте, пам’ятаючи, що я кожного з вас день
і ніч безперестань навчав зо слізьми ось три роки. 32 А тепер
доручаю вас Богові та слову благодаті Його, Який має силу
будувати та дати спадщину, серед усіх освячених. 33 Ні срібла,
ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав... 34 Самі знаєте, що ці
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руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною.
35 Я вам усе показав, що, працюючи так, треба поміч давати
слабим, та пам’ятати слова Господа Ісуса, бо Він Сам проказав:
Блаженніше давати, ніж брати! (Дiї.20:31-35)
«Змучені важкою працею руки [Павла] несли перед народом
свідоцтво про те, що він «не сидів на шиї» у когось. Він вважав,
що вони анітрохи не принижували силу його полум’яних, розумних, розсудливих і красномовних закликів, аніж руки будь-якої
іншої людини, яка брала участь у християнському служінні...
Ми не вважаємо, що всі служителі повинні чинити подібно
до Павла в усьому. Однак ми стверджуємо, що Павло був християнином найвищого рівня. Його приклад показує, що фізична
праця зовсім не применшує впливу будь-кого, що робота своїми
руками в будь-якій почесній справі не повинна робити людину
грубою, черствою і неввічливою». – Там саме.
в. Що показує, наскільки глибоко люди були зворушені щирими закликами Павла? Дії 20:36-38.
36 Проказавши ж оце, він навколішки впав, та й із ними всіма
помолився. 37 І знявсь між усіма плач великий, і вони припадали
на Павлову шию, і його цілували... 38 А найтяжче вони сумували
з-за слова, яке він прорік, що не бачитимуть більш обличчя його.
І вони провели його до корабля. (Дiї.20:36-38)

3. Поясніть контраст між Павлом і багатьма тими,
хто називають себе проповідниками сьогодні.
Середа

18 серпня

4. БЕЗСТРАШНИЙ І РІШУЧИЙ
а. Коли місіонери продовжили свій шлях, яке застереження
було дане в Тирі? Що вони зробили, перш ніж відправитися
звідти? Дії 21:1-5.
1 А як ми розлучилися з ними й відплинули, то дорогою
простою в Кос прибули, а другого дня до Родосу, а звідти в
Патару. 2 І знайшли корабля, що плив у Фінікію, увійшли та й
поплинули. 3 А коли показався нам Кіпр, ми лишили ліворуч
його та й поплинули в Сирію. І пристали ми в Тирі, бо там
корабель вантажа мав скласти. 4 І, учнів знайшовши, перебули
тут сім день. Вони через Духа казали Павлові, щоб до Єрусалиму
не йшов. 5 І, як дні побуту скінчилися, то ми вийшли й пішли, а
всі нас проводили з дружинами й дітьми аж за місто. І, ставши
навколішки, помолились на березі. (Дiї.21:1-5)
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б. Куди вони вирушили далі? Дії 21:6-9.
6 І, попрощавшись один із одним, ми ввійшли в корабель, а
вони повернулись додому. 7 А ми, закінчивши від Тиру плавбу,
пристали до Птолемаїди, і, братів привітавши, один день
перебули в них. 8 А назавтра в дорогу ми вибрались, і прийшли
в Кесарію. І ввійшли до господи благовісника Пилипа, одного
з семи, і позосталися в нього. 9 Він мав чотири панні дочки, що
пророкували. (Дiї.21:6-9)
в. Опишіть, яким чином Павлу було дане ще одне застереження
і як він відреагував. Дії 21:10-14. Як це посвячення може надихнути нас?
10 І коли ми багато днів у них зоставались, то прибув із Юдеї
якийсь пророк, Агав на ім’я. 11 І прийшов він до нас, і взяв пояса
Павлового, та й зв’язав свої руки та ноги й сказав: Дух Святий так
звіщає: Отак зв’яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа, що цей пояс
його, і видадуть в руки поган... 12 Як почули ж оце, то благали
ми та тамтешні Павла, щоб до Єрусалиму не йшов. 13 А Павло
відповів: Що робите ви, плачучи та серце мені розриваючи?
Бо за Ім’я Господа Ісуса я готовий не тільки зв’язаним бути, а й
померти в Єрусалимі! 14 І не могли ми його вмовити, і замовкли,
сказавши: Нехай діється Божая воля! (Дiї.21:10-14)
«Де б не проходив Павло, своїм сердечним теплом він привертав до себе людей. Душа апостола була пов’язана з душею
його братів. Коли він прощався з ними, знаючи, що вони ніколи
більше не побачать його обличчя, їхні серця були сповнені сумом
і вони з такою наполегливістю намагалися утримати його, що він
вигукнув: «Що робите ви, плачучи та серце мені розриваючи?»
(Дії 21:13). Його чутливе серце було зламане, побачивши їхню
печаль під час цього останнього розставання. Вони любили його
і не хотіли розлучатися з ним. Який християнин не захоплюється
характером апостола Павла? Твердий, наче скеля, коли йшлося
про захист істини, але в оточенні друзів він ставав м’якосердим,
немов дитина». // Рев’ю енд Геральд, 8 вересня 1885 року.
«Зберігайте душу чистою. Нехай такими будуть слова душі: я
вірю в Бога, в Його провидіння, в Біблію, в істину і ясність мети.
Я не можу, я не ухилятимусь ні на йоту від мого обов’язку і вимог
Господа до мене. Я не можу, я не наважуся навіть у найменшій
мірі пожертвувати моїми життєво важливими інтересами у святих предметах, заради того щоб отримати полегшення від тиску
тимчасових труднощів. Чекатиму, скільки завгодно, смиренно
ходитиму з Богом, ходитиму в лагідності, смиренній простоті
душі, доки Господь не дасть мені успіх і перемогу у Свій час і
Своїм способом». – Рукописи. – Т.12. – С.107.
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г. Які новини отримав Павло, коли він прибув до Єрусалиму?
Дії 21:15-21.
15 А після оцих днів приготувались ми, та до Єрусалиму
вирушили. 16 А з нами пішли й деякі учні із Кесарії, ведучи
якогось кіпрянина Мнасона, давнього учня, що ми в нього
спинитися мали. 17 А коли ми прийшли в Єрусалим, то брати
прийняли нас гостинно. 18 А другого дня Павло з нами подався
до Якова. І всі старші посходились. 19 Поздоровивши ж їх,
розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між
поганами. 20 Як вони ж це почули, то славили Бога, а до нього
промовили: Бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало,
і всі вони ревні оборонці Закону! 21 Вони ж чули про тебе, ніби
ти всіх юдеїв, що живуть між поганами, навчаєш відступлення
від Мойсея, говорячи, щоб дітей не обрізували й не тримались
звичаїв. (Дiї.21:15-21)

4. Чому Павло був настільки посвяченим
місіонером? Яким чином я можу більше
уподібнитися до нього?
Четвер

19 серпня

5. ПІДДАНИЙ СЕРЙОЗНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ
а. Поясніть пораду, яка була дана Павлові, і те, як він підкорився.
Дії 21:22-26.
22 Що ж почати? Люд збереться напевно, бо почують, що
прибув ти. 23 Отже, зроби це, що порадимо тобі. Ми маємо
чотирьох мужів, що обітницю склали на себе. 24 Візьми їх, та й
із ними очисться, і видатки за них заплати, щоб постригли їм
голови. І пізнають усі, що неправда про тебе їм сказане, та й що
сам ти Закона пильнуєш. 25 А про тих із поган, що ввірували, ми
писали, розсудивши, щоб вони береглися від ідольських жертов
та крови й задушенини, та від блуду. 26 Тоді взяв Павло мужів
отих, і назавтра очистився з ними, і ввійшов у храм, і звістив
про виконання днів очищення, так, аж за кожного з них була
жертва принесена. (Дiї.21:22-26)
«Ця поступка не відповідала вченню [Павла] і непохитній
цілісності його характеру. Його порадники були непогрішимі.
Хоча деякі з тих, хто був там, і писали під натхненням Божого
Духа, проте, не перебуваючи під Його безпосереднім впливом,
вони іноді помилялися». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1065.
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б. Опишіть згубні наслідки цього вчинку. Яким тільки чином
життя Павла було збережене? Дії 21:27-32. Як ця історія
повторюється?
27 А коли ті сім день закінчитися мали, то азійські юдеї, як
побачили в храмі його, підбурили ввесь народ, та руки на нього
наклали, 28 кричачи: Ізраїльські мужі, рятуйте! Це людина ота,
що проти народу й Закону та місця цього всіх усюди навчає!...
А до того у храм упровадив і гелленів, і занечистив це місце
святе! 29 Бо перед тим вони бачили в місті з ним разом Трохима
ефесянина, і гадали про нього, що Павло то його ввів у храм. 30 І
порушилося ціле місто, і повстало збіговисько люду. І, схопивши
Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинено...
31 Як хотіли ж забити його, то вістка досталась до полкового
тисяцього, що ввесь Єрусалим збунтувався! 32 І він зараз
узяв вояків та сотників, і подався до них. А вони, як угледіли
тисяцького й вояків, то бити Павла перестали. (Дiї.21:27-32)
«Пророка Іллю звинувачували в тому, що він підбурює Ізраїль; Єремію називали зрадником, а апостола Павла – осквернителем храму. Від того часу аж дотепер люди, котрі залишалися
вірними істині, оголошувалися бунтівниками, єретиками або
розкольниками. Багато людей, віра яких занадто слабка, щоб
прийняти вірне пророче слово, беззастережно сприймуть звинувачення проти тих, хто наважується викривати поширені
гріхи. Цей дух посилюватиметься все більше й більше. Біблія
ясно навчає, що наближається час, коли державні закони будуть
настільки несумісними з Законом Божим, що кожний, хто виконуватиме всі заповіді Божі, змушений буде зазнати зневаги і
покарання як злочинець». – Велика боротьба. – С.458.
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П’ятниця

20 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. У який час першого дня тижня проводилося
зібрання? Звідки ми це знаємо?
2. Чого навчає мене апостол Павло щодо повчання
душ у вірі?
3. Поясніть контраст між Павлом і багатьма тими,
хто називають себе проповідниками сьогодні.
4. Чому Павло був настільки посвяченим
місіонером? Яким чином я можу більше
уподібнитися до нього?
5. Як і чому незабаром повториться переслідування,
подібне до того, з яким зустрівся Павло?
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Урок 9

Субота, 28 серпня 2021 року

Апостол в облозі
«Але [Господь] до мене промовив: «Іди, бо пошлю Я далеко
тебе, – до поган!» (Дії 22:21).
«Ті, хто покликаний з’єднатися із Христом, повинні залишити
все, щоб іти за Ним». – Наочні уроки Христа. – С.36, 37.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.408-418.

Неділя

22 серпня

1. ПРЕДСТАВЛЯЮЧИ ХРИСТА
а. Про що нам нагадує ставлення, яке було виявлене до Павла?
Дії 21:33-36; Від Луки 23:18.
33 Приступив тоді тисяцький, та й ухопив його, і двома
ланцюгами зв’язати звелів, і допитувати став: хто такий він і що
він зробив? 34 Але кожен що інше викрикував у натовпі. І, не
мігши довідатись певного через заколот, він звелів відпровадити
його до фортеці. 35 А коли він до сходів прийшов, то трапилося,
що мусіли нести його вояки із-за натовпу людського, 36 бо безліч
народу йшла слідкома та кричала: Геть із ним! (Дiї.21:33-36)
18 А народ став кричати й казати: Візьми Цього, відпусти ж
нам Варавву! (Лук.23:18)
«Коли Син Божий був на суді, юдеї кричали: «На смерть Його,
розіпни Його!», тому що Його чисте життя і святе вчення звинувачували їх у гріхові й осуджували їх; і з тієї ж причини багато
людей у своїх серцях волають проти Божого Слова». – Поради
батькам, вчителям і студентам. – С.425.
б. Чому Божественне провидіння відкрило можливість для захисту Павла? Дії 21:37-39.
37 А коли Павло входив до фортеці, то тисяцького поспитався:
Чи можна мені щось сказати тобі? А той відказав: То ти вмієш
по-грецькому? 38 Чи не той ти єгиптянин, що перед цими днями
призвів був до бунту, і випровадив до пустині чотири тисячі
потаємних убійників? 39 А Павло відказав: Я юдеянин із Тарсу,
громадянин відомого міста в Кілікії. Благаю тебе, дозволь мені
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до народу промовити! (Дiї.21:37-39)
«Серед шуму й криків апостол залишався спокійним і стриманим. Його розум був утверджений в Бозі, і він знав, що ангели
Неба оточували його. Павло не міг покинути храм, не зробивши
спроби представити істину своїм співвітчизникам. Тому він повернувся до командуючого офіцера і шанобливо звернувся до
нього на грецькій мові, кажучи: «Чи можна мені щось сказати
тобі?» (Дії 21:37)... і попросив дозволити йому звернутися до
народу. Господь дозволив Своєму слузі вплинути на римського
офіцера, і його прохання було задоволене». – Нариси з життя
Павла. – С.218.

1. У чому поведінка Павла була протилежною до
поведінки його співвітчизників?
Понеділок

23 серпня

2. БЛАГОРОДНИЙ ЗАХИСТ
а. Виділіть важливі моменти в захисті Павла. Дії 21:40; 22:1-11.
40 А коли той дозволив, то Павло став на сходах, і дав знака
рукою народові. А як тиша велика настала, промовив єврейською
мовою, кажучи… (Дiї.21:40)
1 Мужі-браття й батьки! Послухайте ось тепер виправдання
мого перед вами! 2 Як зачули ж вони, що до них він говорить
єврейською мовою, то тиша ще більша настала. А він промовляв:
3 Я юдеянин, що родився в кілікійському Тарсі, а вихований
у цім місті, у ніг Гамаліїла докладно навчений Закону отців;
горливець я Божий, як і всі ви сьогодні. 4 Переслідував я аж до
смерти цю путь, і в’язав, і до в’язниці вкидав чоловіків і жінок,
5 як засвідчить про мене первосвященик та вся старшина. Я
від них був узяв навіть листи на братів, і пішов до Дамаску,
щоб тамтешніх зв’язати й привести до Єрусалиму на кару. 6 І
сталося, як у дорозі я був, і наближавсь до Дамаску опівдня, то
ось мене нагло осяяло світло велике з неба! 7 І я повалився на
землю, і голос почув, що мені говорив: Савле, Савле, чому ти
Мене переслідуєш? 8 А я запитав: Хто Ти, Господи? А Він мені
відказав: Я Ісус Назарянин, що Його переслідуєш ти... 9 А ті,
що зо мною були, правда, бачили світло, але не почули вони
того голосу, що мені говорив. 10 А я запитав: Що я, Господи,
маю робити? Господь же до мене промовив: Уставай та й іди до
Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити.
11 А від ясности світла того невидющим я став... І присутні зо
мною за руку мене повели, і до Дамаску прибув я. (Дiї.22:1-11)
71

«Апостол не зміг забути свого навернення від гонителя усіх
віруючих у Христа до Його послідовника. Який вплив справило
це навернення на все його подальше життя! Яким піднесенням
була для нього праця на боці Того, Кого він колись зневажав
і висміював. Павло назавжди запам’ятав запевнення, яке він
отримав у першій частині свого служіння. Він міг говорити зі
знанням справи, оскільки у нього був досвід, особисте знання
Господа Ісуса Христа. Павло мав живу, непохитну віру, бо він
культивував відчуття присутності Христа у всіх своїх справах.
Він отримував силу в молитві і як вірний воїн Христа завжди був
готовий до наказів свого Командира». – Біблійний коментар
АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1065.
б. Чому Павло був абсолютно впевнений у тому, що Бог покликав його служити язичницькому світові? Дії 22:12-21.
12 А один муж Ананій, у Законі побожний, що добре свідоцтво
про нього дають усі юдеї в Дамаску, 13 до мене прибув, і, ставши,
промовив мені: Савле брате, стань видющий! І я хвилі тієї
побачив його... 14 І озвавсь він до мене: Бог отців наших вибрав
тебе, щоб ти волю Його зрозумів, і щоб бачив ти Праведника, і
почув голос із уст Його. 15 Бо будеш ти свідком Йому перед усіма
людьми про оте, що ти бачив та чув! 16 А тепер чого гаєшся?
Уставай й охристися, і обмий гріхи свої, прикликавши Ймення
Його! 17 І сталось, як вернувся я в Єрусалим, і молився у храмі,
то в захоплення впав я, 18 і побачив Його, що до мене сказав:
Поспіши, і піди хутчій з Єрусалиму, бо не приймуть свідоцтва
твого про Мене... 19 А я відказав: Самі вони, Господи, знають,
що я до в’язниць садовив та бив по синагогах отих, хто вірував у
Тебе. 20 А коли лилась кров Твого свідка Степана, то сам я стояв
та вбивство його похваляв, і одежу вбивців його сторожив...
21 Але Він до мене промовив: Іди, бо пошлю Я далеко тебе, до
поган! (Дiї.22:12-21)
«Павло отримав від Господа доручення працювати на широкому місіонерському полі язичницького світу. Щоб приготувати його до цієї обширної важкої праці, Бог привів його в тісне
єднання із Собою, відкривши перед його зачудованим поглядом
Небесну красу і славу». – Дії апостолів. – С.159.
в. Як натовп відреагував на промову Павла і яким був результат?
Дії 22:22-24.
22 Що ж почати? Люд збереться напевно, бо почують, що
прибув ти. 23 Отже, зроби це, що порадимо тобі. Ми маємо
чотирьох мужів, що обітницю склали на себе. 24 Візьми їх, та й
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із ними очисться, і видатки за них заплати, щоб постригли їм
голови. І пізнають усі, що неправда про тебе їм сказане, та й що
сам ти Закона пильнуєш. (Дiї.21:22-24)
«[Римський начальник] не зрозумів слів Павла єврейською
мовою і через загальне хвилювання людей зробив висновок, що
його ув’язнений, мабуть, винен у якомусь великому злочині...
Тіло апостола було розтягнуте для бичування, як це робили
зі звичайними злочинцями. Поруч з ним не було друзів. Він
перебував у римській в’язниці, оточений тільки жорстокими
воїнами». – Нариси з життя Павла. – С.220.
г. Чому Павло був визволений від страждань ще гіршого суворого випробування? Дії 22:25-29.
25 І як його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав
сотникові, що стояв: Хіба бичувати дозволено вам громадянина
римського та ще й незасудженого? 26 Якже сотник це почув, то
подався до тисяцького, і завідомив, говорячи: Що хочеш робити?
Бож римлянин цей чоловік! 27 Підійшов тоді тисяцький,
та й поспитався його: Скажи мені, чи ти римлянин? А він:
Так! відказав. 28 Відповів на те тисяцький: За великі гроші
громадянство оце я набув... А Павло відказав: А я в нім і родився!
29 І відступили негайно від нього оті, що хотіли допитувати
його. І злякався тисяцький, довідавшись, що той римлянин, і
що він ізв’язав був його. (Дiї.22:25-29)

2. Що зробило Павла здатним витримати ті страждання, яких він зазнав?
Вівторок

24 серпня

3. ПЕРЕД СИНЕДРІОНОМ
а. Як почалося слухання Павла перед синедріоном і про що він
пророкував? Дії 22:30; 23:1-5.
30 А другого дня, бажавши довідатись правди, у чому юдеї
його оскаржають, він звільнив його та звелів, щоб зібралися
первосвященики та ввесь синедріон. І він вивів Павла, і поставив
його перед ними. (Дiї.22:30)
1 І вп’явся очима Павло на той синедріон і промовив: Мужібраття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим
сумлінням! 2 Але первосвященик Ананій звелів тим, що стояли
при ньому, щоб били його по устах. 3 Тоді промовив до нього
Павло: Тебе битиме Бог, ти стіно побілена... Ти ж сидиш, щоб

судити мене за Законом, наказуєш бити мене проти Закону? 4 А
присутні сказали: То ти Божому первосвященикові лихословиш?
5 І промовив Павло: Не знав я, брати, що то первосвященик. Бо
написано: На начальника люду твого не лихослов. (Дiї.23:1-5)
«Під впливом Святого Духа Павло виголосив пророче викриття, подібне до того що вимовив Христос, докоряючи лицемірству
юдеїв. Суд, який був винесений апостолом, здійснився жахливим
чином, коли беззаконного і лицемірного первосвященника було
вбито найманцями під час юдейської війни». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1065.
б. Як Павло мудро скерував увагу слухання своєї справи? Дії
23:6-9.
6 І Павло, спостерігши, що частина одна саддукеї, а друга
фарисеї, покликнув у синедріоні: Мужі-браття, я фарисей, і
син фарисея. За надію на воскресення мертвих мене судять! 7
Якже він це промовив, колотнеча постала поміж саддукеями
та фарисеями, і розділилась юрба. 8 Саддукеї бо твердять, що
немає воскресення, ані Ангола, ані духа, фарисеї ж оце визнають.
9 І галас великий зчинився. А деякі книжники, із фарисейської
групи, уставши, почали сперечатися, кажучи: У чоловікові цьому
ми жадного лиха не знаходимо! А коли промовляв Дух до нього,
чи Ангол, не противмося Богові. (Дiї.23:6-9)
«Фарисеї були дуже суворі в дотриманні зовнішніх форм
і обрядів і були сповнені гордовитої, світської, лицемірної
самоправедності. Саддукеї заперечували воскресіння мертвих й існування ангелів і скептично дивилися на Бога. Ця
секта в більшості складалася з недостойних особистостей,
багато хто з яких були аморальними у своїх звичках». – Там
саме. – Т.5. – С.1077.
«Прихильники двох партій почали сперечатися між собою,
і сила їхньої опозиції проти Павла послабшала...
У цьому сум’ятті саддукеї намагалися захопити апостола,
щоб віддати його на смерть. Фарисеї ж старалися захистити
його». – Дії апостолів. – С.411, 412.
в. Як був захищений Павло? Про що це нагадує нам? Дії 23:10.
10 А коли колотнеча велика зчинилась, то тисяцький,
боячись, щоб Павла не роздерли, звелів воякам увійти та забрати
його з-поміж них, і відвести в фортецю. (Дiї.23:10)
«Наше становище перед Богом визначається не кількістю
отриманого нами світла, а тим, як використовуємо те, що маємо.
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Тому навіть язичники, які дотримуються 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». – Бажання віків. – С.239.

3. Хто гірше всіх ставився до Павла – язичники,
фарисеї чи саддукеї?
Середа

25 серпня

4. ЗОСТАВШИСЬ НА САМОТІ І В ТЕМРЯВІ
а. Про що думав Павло, коли залишився вночі один у в’язниці
фортеці? Що принесло йому розраду? Дії 23:11.
11 А наступної ночі став Господь перед ним і промовив: Будь
бадьорий! Бо як в Єрусалимі про Мене ти свідчив, так треба тобі
свідкувати й у Римі! (Дiї.23:11)
«Пізніше, роздумуючи над болісними досвідами того дня,
Павло став побоюватися, що вибраний тоді ним спосіб дій був не
до вподоби Богові. Чи не припустився він помилки, прийшовши
до Єрусалиму? Чи не стало його велике бажання зберегти єдність
із братами причиною цієї катастрофи?
Апостол відчував сильні душевні муки через те, що євреї,
бувши Божим народом, виставляли себе перед невіруючим
світом у такому непривабливому світлі. Як могли ці язичницькі
начальники ставитися до людей, котрі вважали себе поклонниками Єгови, що звершують святе служіння, і водночас керувалися сліпим, безглуздим гнівом, намагаючись знищити навіть
своїх братів, які відважилися притримуватися інших релігійних
поглядів, та перетворюючи свій законний дорадчий орган на
арену запеклої боротьби та сум’яття. Павло розумів: Ім’я його
Бога ганьбиться перед язичниками.
Тепер він перебував у в’язниці і знав, що його вороги у своїй
відчайдушній злобі вдаватимуться до будь-яких засобів, аби знищити його. Невже його праця для церков закінчилася і тепер до
них увійдуть хижі вовки? Справа Христа була близькою серцю
апостола; його дуже тривожило, що розсіяні церкви зазнають
переслідувань саме від таких мужів, з якими він зустрівся в
синедріоні. У переживанні та скорботі він ридав і молився.
У цю похмуру годину Господь не забув про Свого слугу. Він
захищав його від кровожерливої юрби у дворах храму; Він був
з ним, коли той стояв перед синедріоном. Він з’явився Своєму
вірному свідкові у фортеці у відповідь на щирі молитви про
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керівництво. [Дії 23:11 цитується]». – Дії апостолів. – С.412, 413.
б. Що свідчить про Божу готовність втішити нас у темряві, як
Він це зробив з Павлом, а також і з Давидом, коли той був
один у пустелі? Псалом 62:6, 7.
6 Насичується, ніби лоєм і товщем, душа моя, а уста мої
хвалять губами співними. 7 Як згадаю Тебе на постелі своїй,
розмишляю про Тебе в сторожах нічних: (Пс.62:6,7)
«У будь-який час і в будь-якому місці, у всіх печалях і у всіх
стражданнях, коли майбутнє здається похмурим і невизначеним,
коли ми відчуваємо себе безпорадними й самотніми, нам буде
посланий Утішитель у відповідь на молитву віри». – Християнське служіння. – С.251.

4. Чому нас може втішити Божа турбота про Павла у
в’язниці фортеці?
Четвер

26 серпня

5. З ЙОГО НАРОДУ
а. Який план розробив ворог душ наступного дня? Дії 23:12-15.
12 А коли настав день, то дехто з юдеїв зібрались, та клятву
склали, говорячи, що ні їсти, ні пити не будуть, аж доки Павла не
заб’ють! 13 А тих, що закляття таке поклали, було більш сорока.
14 І вони приступили до первосвящеників та старших і сказали:
Ми клятву склали нічого не їсти, аж поки заб’ємо Павла! 15
Отож разом із синедріоном передайте тисяцькому, щоб до вас
він привів його, ніби хочете ви докладніш розізнати про нього. А
ми, перше ніж він наблизиться, готові забити його... (Дiї.23:12-15)
«У той час як Господь підбадьорював Свого слугу, вороги
Павла завзято складали змову про його знищення». – Дії апостолів. – С.413.
б. Кого використав Господь, щоб викрити злу змову? Дії 23:1621.
16 Як зачув же сестрінець Павлів про цю змову, то прибув,
і ввійшов у фортецю, і Павла завідомив. 17 Павло ж зараз
покликав одного з сотників, та й сказав: Цього юнака запровадь
до тисяцького, бо він має йому щось сказати. 18 Той же взяв
його, та й запровадив до тисяцького та сказав: Павло в’язень
покликав мене, і просив запровадити до тебе цього юнака, що
має тобі щось сказати. 19 І взяв тисяцький того за руку, і набік
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відвів і спитав: Що ти маєш звістити мені? 20 А той розповів:
Змову склали юдеї, просити тебе, щоб ти взавтра до синедріону
Павла припровадив, ніби хочуть вони докладніш розпізнати
про нього. 21 Отож, не послухайся їх, бо чигає на нього їх більш
сорока чоловіка, що клятву склали ні їсти, ні пити, аж доки його
не заб’ють... І тепер он готові вони, і чекають твого приречення.
(Дiї.23:16-21)
в. Яким єдиним способом тисяцький зміг скасувати їхній план?
Що має змусити нас усвідомити переслідування проти Павла?
Дії 23:22-33.
22 Тоді тисяцький відпустив юнака, наказавши йому не
розповідати ані одному, що мені ти це виявив. 23 І він закликав
котрихсь двох із сотників, і наказа: Пришикуйте на третю
годину вночі дві сотні вояків, щоб іти до Кесарії, і кіннотчиків
сімдесят, та дві сотні стрільців. 24 Приготуйте також в’ючаків і
Павла посадіть, і здоровим його проведіть до намісника Фелікса.
25 І листа написав він такого ось змісту: 26 Клавдій Лісій
намісникові вседостойному Феліксові поздоровлення! 27 Цього
мужа, що його юдеї схопили були та хотіли забити, урятувава
я, із вояками прийшовши, довідавшися, що він римлянин. 28 І
хотів я довідатися про причину, що за неї його оскаржали, та й
привів був його до їхнього синедріону. 29 Я знайшов, що його
винуватять у спірних речах їхнього Закону, і що провини не має
він жадної, вартої смерти або ланцюгів. 30 Як донесли ж мені про
ту змову, що юдеї вчинили на мужа цього, я зараз до тебе його
відіслав, наказавши також позивальникам, щоб перед тобою
сказали, що мають на нього. Будь здоровий! 31 Отож вояки, як
наказано їм, забрали Павла, і вночі попровадили в Антипатриду.
32 А другого дня, полишивши кіннотчиків, щоб ішли з ним, у
фортецю вони повернулись. 33 А ті прибули в Кесарію, і, листа
передавши намісникові, поставили також Павла перед ним.
(Дiї.23:22-33)
«Павло не був першим Божим слугою, який знайшов сховище
в язичників від злоби так званого народу Єгови...
Хоч юдейським начальникам здавалося, що вони ревнують
про Божу славу й добро для Ізраїлю, вони були ворогами і того,
й іншого. Своїм ученням і прикладом вони провадили народ
усе далі й далі від послуху Богові, – туди, де Він уже не міг бути
їхнім захистом у день горя». – Там саме. – С.416, 417.
«Сатана постійно діє через своїх слуг, аби засмучувати і губити тих, кого Бог обрав для здійснення великої доброї справи.
Ці Божі обранці можуть бути навіть готовими пожертвувати
власним життям задля успіху справи Христа, однак великий
77

ошуканець навіює їхнім братам сумніви щодо них. А сумніви,
якщо їх підтримувати і плекати, підривають віру в порядність і
чесність цих людей, тому вони не можуть принести велику користь». – Там саме. – С.418.

П’ятниця

27 серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. У чому поведінка Павла була протилежною до
поведінки його співвітчизників?
2. Що зробило Павла здатним витримати ті страждання, яких він зазнав?
3. Хто гірше всіх ставився до Павла – язичники,
фарисеї чи саддукеї?
4. Чому нас може втішити Божа турбота про Павла у
в’язниці фортеці?
5. Поясніть протилежне ставлення до Павла римського начальника та юдеїв?
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ МОЛИТОВНИХ БУДИНКІВ У ДОМІНІКАНСЬКІЙ
РЕСПУБЛІЦІ
Домініканська Республіка розташована на східній частині
Карибського острова Еспаньйола, в західній частині якого
знаходиться Республіка Гаїті, а з півночі омивається Атлантичним океаном. Ця дивовижна тропічна країна славиться
всесвітньо відомими пляжами, курортами, грою в гольф
і щирими, доброзичливими людьми. Краса природи цієї
місцевості заворожує тропічними лісами, саванами і гірською
місцевістю, де розташована найвища гора Карибського
регіону. Столиця республіки, місто Санто-Домінго, існує вже
п’ять століть і багата історичними архітектурними місцями.
Іспанською мовою розмовляють 80% із 10,8 мільйона
людей, за нею йде гаїтянська креольська мова і в
Самані – англійська. Економіка країни в першу чергу залежить від гірської промисловості, сільського господарства,
торгівлі та сфери обслуговування. Офіційною релігією є
римо-католицизм, 40% населення – практикуючі католики, 29% – непрактикуючі католики, 18% – євангельські
протестанти і 11% людей не сповідують ніякої релігії.
Реформаційний Рух АСД у цій країні з’явився на початку
1970-х років завдяки домініканцям, які проживали в США
і мали місіонерський дух, а також ділилися справжньою
істиною зі своїми друзями та сім’ями на батьківщині. Деякі
з цих повних ентузіазму віруючих після цього повернулися
назад на свій рідний острів, щоб особисто і ефективніше поширювати звістку. У цей регіон був посланий проповідник і
за допомогою Божої сили улюблений гімн АСДРР про 144000
викуплених був ключем, що відкрив двері для дослідження
Біблії з людьми, і в 1976 році тут була організована робота.
З того часу звістка поширилася далі і тепер там є більше ніж
150 членів Церкви, а також близько 400 осіб регулярно вивчають суботню школу.
При такому зростанні Церкви природно виникла
необхідність у молитовних будинках, в яких можна буде
поклонятися Господеві. З Божої ласки ми маємо ділянку
для цієї мети в Ла-Сальвія, місто Бонао, що розташоване в
північній частині острова. Тут вже розпочате будівництво,
і ми плануємо також посвятити Господу Дім молитви в
районі міста Лос-Міна і провінції Санто-Домінго. Брати щедро пожертвували свої кошти, але для того щоб ці цілі були
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досягнуті, нам необхідна ваша допомога.
Коли будуть збиратися пожертвування першої суботи,
будь ласка, щедро принесіть ваші дари, щоб пам’ятники
могли світити для слави Бога в цій острівній країні. Ми молимося про те, щоб Господь рясно благословив дари і тих,
котрі дають!
Ваші брати та сестри з Домініканської
Республіки
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Свідкуючи з чистою совістю
«І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне, щодо Бога й людей» (Дії 24:16).
«Люди з «сумлінням невинним» стосовно Бога і людини, з
серцем, яке сповнене ніжного співчуття до оточуючих, особливо
до тих, яких можна привести до Христа, володітимуть тими ж
якостями, якими володів Христос. Вони будуть пройняті Його
Духом, володітимуть великою силою переконання і матимуть
здатність ясно і красномовно викладати Його вчення». – Свідоцтва для проповідників. – С.120.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.419-426.

Неділя

29 серпня

1. ТЕРТИЛ, ОРАТОР
а. Опишіть, як улесливе лицемірство і брехня були використані,
щоб представити слухання Павла перед правителем
Феліксом. Дії 23:34, 35; 24:1-9.
34 Намісник листа прочитав і спитав, із якого він краю. А
довідавшись, що з Кілікії, промовив: 35 Я тебе переслухаю, як
прийдуть і твої позивальники. І звелів стерегти його в Іродовому
преторії. (Дiї.23:34,35)
1 А по п’яти днях прибув первосвященик Ананій з якимись
старшими, та з промовцем якимсь Тертилом, що перед
намісником скаржилися на Павла. 2 Коли ж він був покликаний,
то Тертил оскаржати зачав, промовляючи: Через тебе великий
мир маємо ми, і для народу цього добрі речі впроваджено через
дбайливість твою, 3 це ми завжди і скрізь визнаємо з подякою
щирою, вседостойний наш Феліксе! 4 Та щоб довго тебе не
турбувати, то благаю тебе, щоб ти коротко вислухав нас зо
своєї ласкавости. 5 Ми переконались, що цей чоловік то зараза,
і що він колотнечу викликує між усіма юдеями в цілому світі, і
що він провідник Назорейської єресі. 6 Він відважився навіть
збезчестити храм, і його ми схопили були, і судити хотіли за
нашим Законом. 7 Але тисяцький Лісій прибув, і з великим
насильством видер його з наших рук, 8 а його винувальникам
звелів йти до тебе. Ти сам зможеш від нього, розпитавши,
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дізнатись про все, у чому його ми винуємо. 9 Юдеї також
прилучились до того, говорячи, що то так. (Дiї.24:1-9)
«Тертил тут зійшов до нахабної брехні. Характер Фелікса був
підлим і нікчемним... Його жорстокі, принизливі дії викликали
загальну ненависть до нього. Віроломна жорстокість його характеру проявилася у жорстокому вбивстві первосвященника Йонатана, перед яким він був у великому боргу за отриману посаду...
За допомогою оманливих хитрощів Симона-мага, кіпріотського волхва, Фелікс переконав [Друзіллу] залишити свого
чоловіка і стати його дружиною. Друзілла була молода і красива,
до того ж вона була юдейкою. Ця жінка була віддано прив’язана
до свого чоловіка, який пішов на величезну жертву заради отримання її руки. Насправді мало що могло переконати її відмовитися від своїх сильних упереджень і накликати на себе ненависть
свого народу заради створення перелюбного союзу з жорстоким
і старим розпусником». – Нариси з життя Павла. – С.235, 236.
«Слухачі Тертила розуміли всю фальш його лестивих слів,
але бажання домогтися засудження Павла перемогло любов до
правди». – Дії апостолів. – С.419, 420.

1. Чому первосвященник Ананій привів Тертила на
слухання Павла?
Понеділок

30 серпня

2. У ЦІЛКОВИТОМУ МИРІ
а. Як Павло публічно почав свій захист перед Феліксом? Дії
24:10-13.
10 І як намісник дав знака йому говорити, то Павло відповів:
Я знаю, що від літ багатьох ти суддя для народу цього, тому буду
сміліш боронитись. 11 Ти можеш довідатися, що нема більш
дванадцяти день, як прийшов я до Єрусалиму вклонитися. 12
І вони ані в храмі, ані в синагогах, ні в місті мене не здибали,
щоб я з ким сперечався, або колотнечу в народі здіймав. 13 І не
можуть вони довести тобі того, у чому тепер оскаржають мене.
(Дiї.24:10-13)
«Фелікс володів достатньою проникливістю, щоб розпізнати вдачу обвинувачів Павла. Він розумів, з якої причини вони
улещують його, і бачив їхню неспроможність підтвердити свої
звинувачення. Звернувшись до звинуваченого, він дозволив
йому захищатися. Павло не витрачав слів на компліменти, а
просто сказав, що може відважно захищатися перед Феліксом,
оскільки той уже довгий час є прокуратором, тому добре знає
82

закони і звичаї євреїв. Що ж до висунутих проти нього звинувачень, він ясно показав, що жодне з них не було правдивим.
Апостол заявив, що не викликав заворушення в Єрусалимі і не
опоганив Святині». – Дії апостолів. – С.420, 421.
б. Яке поняття Павло представив правителю? Дії 24:14, 15.
14 Але признаюсь тобі, що в дорозі оцій, яку звуть вони
єрессю, я Богові отців служу так, що вірую всьому, що в Законі
й у Пророків написане. 15 І маю надію я в Бозі, чого й самі вони
сподіваються, що настане воскресення праведних і неправедних.
(Дiї.24:14,15)
«Внаслідок гріха Адама весь людський рід став підвладним
смерті. Всі однаково сходять у могилу. Однак План спасіння
пропонує всім звільнення від гробу». – Велика боротьба. – С.544.
в. Чому мета життя Павла є доброчинною для всіх? Дії 24:16;
Ісаї 26:3, 4.
3 Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на
Тебе надію вона покладає. 4 Надійтеся завжди на Господа, бо в
Господі, в Господі вічна твердиня! (Iс.26:3,4)
«Внутрішній мир і совість, що очищена від усіх злочинів
проти Бога, дадуть нову силу та енергію розуму, немов та роса,
яка випадає на ніжні рослини. Тоді воля отримає напрямок в
потрібний бік і перебуватиме під контролем розуму; ти почнеш
діяти рішучіше і звільнишся від усіляких хибних думок. Приємно
роздумувати на святі теми. Душевна рівновага, якою ти можеш
володіти, стане благословенням для всіх, з ким ти спілкуєшся.
Згодом мир і спокій будуть для тебе природним станом і почнуть
освітлювати своїми дорогоцінними променями всіх оточуючих
тебе людей. Чим більше ти відчуватимеш цей Небесний мир і
душевний спокій, тим більше вони примножуватимуться. Це
живе й діюче задоволення, яке приводить моральні сили не в заціпеніння, а навпаки пробуджує в людині підвищену активність.
Досконалий мир – це Небесна якість, яка властива ангелам.
Нехай допоможе тобі Бог стати володарем такого миру». – Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.327.

2. Чому настільки важливо зберігати чисту совість
завдяки сповіданню та каяттю?
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Вівторок

31 серпня

3. ВІЧНІСТЬ ПРОТИ КОМФОРТУ
а. Яке питання викликало лють юдеїв проти Павла? Дії 24:17-21.
17 А по довгих роках я прибув, щоб подати моєму народові
милостиню та приноси. 18 Ось при цьому знайшли мене дехто
з юдеїв азійських очищеного в храмі, а не з натовпом чи з
колотнечею. 19їм належало б ось перед тебе прибути й казати,
коли мають вони що на мене. 20 Або самі ці нехай скажуть, чи
якусь неправду знайшли на мені, як я в синедріоні стояв, 21 крім
отого єдиного виразу, що я його крикнув, стоячи серед них: За
воскресення мертвих приймаю від вас суд сьогодні! (Дiї.24:17-21)
б. В якому сенсі Фелікс був нездатний розглянути цю справу?
Дії 24:22, 23.
22 Але Фелікс, дуже добре дорогу цю знавши, відрочив їм
справу, говорячи: Розсуджу вашу справу, коли тисяцький Лісій
прибуде. 23 І він сотникові наказав сторожити Павла, але мати
полегшу, і не боронити нікому з близьких його, щоб служили
йому. (Дiї.24:22,23)
«Апостол промовляв палко і щиро, його слова звучали переконливо. Клавдій Лісій у своєму листі до Фелікса дав таке ж
саме свідчення щодо поведінки Павла. Більше того, сам Фелікс
набагато краще знав юдейську релігію, ніж багато хто припускав.
Ясне викладення фактів Павлом допомогло Феліксові краще
зрозуміти мотиви юдеїв, які намагалися звинуватити апостола в
підбурюванні до заколоту й зраді. Правитель не бажав задовольнити юдеїв, несправедливо засудивши римського громадянина;
він також не збирався видати його їм, аби вони стратили його
без справедливого суду. Водночас Фелікс був далекий від мотивів, вищих за власний інтерес, він керувався марнославством і
бажанням просунутися по службі. Страх завдати образи юдеям
не дозволив йому виявити повну справедливість до людини,
котра, як він знав, була безвинною. Тому він вирішив відкласти
суд до приїзду Лісія». – Дії апостолів. – С.421, 422.
в. Як ставлення, подібне до того яке проявив Фелікс, засмучує
Духа Святого? Дії 24:24, 25.
24 А по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю
Друзіллою, що була юдеянка, і покликав Павла, та слухав
від нього про віру в Ісуса Христа. 25 І як розповідав він про
праведність, і про здержливість, та про майбутній суд, то Фелікса
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страх обгорнув, і він відповів: Тепер іди собі, відповідного ж часу
покличу тебе! (Дiї.24:24,25)
«[Фелікс] знехтував останнім Божим закликом милості, аби
більше ніколи не почути його». – Дії апостолів. – С.427.
«[Суспільство, в якому жив брат К.], вирішило, що якщо вони
не ворогують проти істини, то в них усе буде добре. Однак світло,
яке вони не побажали прийняти і плекати, згасло в пітьмі. Вони
спробували заспокоїти свою совість, кажучи до Божого Духа: «Тепер іди собі, відповідного ж часу покличу Тебе!». Однак такого
зручного часу більше не настало. Вони втратили золоту можливість, яка ніколи вже не повернулася до них, бо світ погасив
знехтуване ними світло. Інтереси земного життя, його насолоди,
що зваблюють і хвилюють, заволоділи їхнім розумом і серцем, у
той час як найкращий Друг, благословенний Спаситель, забутий
і відкинутий ними». – Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.108.

3. Яким чином я можу зволікати в деяких аспектах
життя, подібно до Фелікса?
Середа

1 вересня

4. ВИПРАВДАННЯ, ВИПРАВДАННЯ...
а. Назвіть деякі поширені виправдання неповного посвячення
Христу та їхні наслідки. Від Луки 14:15-20, 24.
15 Як почув це один із отих, що сиділи з Ним при столі, то
до Нього сказав: Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому
Царстві! 16 Він же промовив до нього: Один чоловік спорядив
був велику вечерю, і запросив багатьох. 17 І послав він свого раба
часу вечері сказати запрошеним: Ідіть, бо вже все наготовано.
18 І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле
купив я, і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач
мені! 19 А другий сказав: Я купив собі п’ять пар волів, і йду
спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені! 20 І знов інший сказав:
Одружився ось я, і через те я не можу прибути. (Лук.14:15-20)
24 Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не
покуштує моєї вечері... Бо багато покликаних, та вибраних мало!
(Лук.14:24)
«Виправдання запрошених на бенкет знову і знову повторюються як відмова від євангельського запрошення. Люди заявляють, що не можуть ризикувати своїми світськими планами,
приділяючи увагу настановам Євангелії. Вони вважають свої
дочасні інтереси важливішими за цінності вічності. Отримані
від Бога ті благословення стали для них бар’єром, розділивши
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їхні душі з Творцем та Викупителем. Вони не бажають, аби
хтось перешкоджав їхнім світським намірам, тому заявляють
вісникові милості: «Тепер іди собі, відповідного ж часу покличу
тебе!» (Дії 24:25). Інші посилаються на труднощі, котрі можуть
виникнути в їхніх суспільних зв’язках, якщо вони відгукнуться
на Божий заклик. Ці люди кажуть, що не можуть дозволити
собі порушити гармонію родинних та дружніх взаємовідносин.
Таким чином вони стають дійовими особами, зображеними в
цій притчі. Господар гостини вважає їхні слабкі виправдання
проявом зневаги до Свого запрошення.
Людина, що сказала: «Одружився ось я, і через те я не можу
прибути», – представляє численний клас людей. Як багато таких, що дозволяють своїм дружинам або чоловікам заважати їм
іти на заклик Бога!.. Чоловік говорить: «Я не можу жити згідно
з моїми переконаннями, поки моя дружина налаштована проти цього. Її вплив буде надзвичайно великою перешкодою для
мене». Дружина чує заклик благодаті: «Ідіть, бо вже все наготовано», і говорить: «Прошу тебе, – вибач мені! Мій чоловік
відмовляється від запрошення милості. Він говорить, що в цьому йому перешкоджає робота. Я маю бути в згоді з чоловіком і
тому не можу прийти». Дитячі серця зворушені звісткою. Діти
бажають прийти. Однак вони люблять своїх батька й матір, а
оскільки ті не звертають особливої уваги на заклик Євангелії,
діти думають, що і їм не обов’язково приходити. Тому вони також
кажуть: «Вибач мені».
Усі ці люди відмовляються від запрошення Спасителя, тому
що бояться розділення в сім’ї. Вони вважають, що, відмовляючись
від служіння Богові, забезпечать мир і достаток своїй родині,
однак вони помиляються. Хто сіє егоїзм, той і пожне егоїзм.
Відкидаючи любов Христа, вони відкидають те єдине, що тільки
й може очистити і зміцнити людську любов. Вони втратять не
тільки Небо, але й справжнє задоволення від того, заради чого
пожертвували Небом». – Наочні уроки Христа. – С.224, 225.

4. Які слабкі виправдання я можу представляти, що
змушують Духа Божого замовкнути?
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Четвер

2 вересня

5. ЗЛИТИЙ БЕЗМІРНО
а. Що відбувається, якщо замість виправдань ми цілковито
підкоряємося керівництву Святого Духа? Дії 3:19, 20 (перша
частина); Ісаї 44:22, 23; Псалом 109:3.
19 Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над
вашими гріхами, 20 щоб часи відпочинку прийшли від обличчя
Господнього… (Дiї.3:19,20)
22 Провини твої постирав Я, мов хмару, і немов мряку гріхи
твої, навернися ж до Мене, тебе бо Я викупив! 23 Радійте,
небеса, бо Господь це зробив; викликуйте радісно, глибини
землі; втішайтеся співом, о гори та лісе, та в нім всяке дерево,
бо Господь викупив Якова, і прославивсь в Ізраїлі! (Iс.44:22,23)
3 Народ Твій готовий у день військового побору Твого, в
оздобах святині із лоня зірниці прилине для Тебе, немов та роса,
Твоя молодість. (Пс.109:3)
«Ми беремо участь у боротьбі за вічне життя, і в цій боротьбі
благодать виступає проти гріховної природи людини, і вся сила
нашого «я» виступає проти перемоги. Мало хто знаходять шлях
самозречення, який вистелений хрестами, і ще менше людей
йдуть по ньому... Чи будете ви наполегливі й невтомні в здійсненні добрих справ? Ця християнська війна – це боротьба і постійна
пильність. Повна перемога може бути вашою, якщо ви з радістю
піднімете хрест Христа». – Листи і рукописи, Лист 48, 1888 рік.
«Слуги Божі із сяючими святою ревністю обличчями поспішатимуть з одного місця до іншого, щоб звістити Небесну вістку. Тисячі голосів проголосять це застереження по всій землі.
Будуть творитися чудеса, хворі зцілятимуться, ознаки й чудеса
супроводжуватимуть віруючих. Сатана також буде творити
«псевдочудеса, так що й огонь зводить з неба додолу перед
людьми» (Об’явлення 13:13, переклад з англ.). Отже, мешканці
землі повинні будуть визначити власну позицію.
Ця вістка буде поширюватись не стільки людською мудрістю,
скільки глибоким переконанням Духа Божого. Докази вже були
дані. Насіння було посіяне, тепер воно зійде і принесе плоди.
Друковані твори, котрі розповсюджували місіонери, 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 втри87

мати їх. Істина дорожча за все. Незважаючи на сили темряви,
які об’єдналися проти істини, велика кількість людей перейде
на сторону Бога». – Велика боротьба. – С.612.

П’ятниця

3 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому первосвященник Ананій привів Тертила на
слухання Павла?
2. Чому настільки важливо зберігати чисту совість
завдяки сповіданню та каяттю?
3. Яким чином я можу зволікати в деяких аспектах
життя, подібно до Фелікса?
4. Які слабкі виправдання я можу представляти, що
змушують Духа Божого замовкнути?
5. Як я можу стати учасником злиття Святого Духа в
повній мірі?
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Урок 11

Субота, 11 вересня 2021 року

Свідкуючи царю
«Але, поміч від Бога одержавши, я стою аж до дня
сьогоднішнього та свідкую малому й великому, нічого не
розповідаючи, окрім того, що сказали Пророки й Мойсей, що
статися має» (Дії 26:22).
«Вінець Христа повинен бути піднесений над діадемами земних монархів». – Свідоцтва для Церкви. – Т.6. – С.402.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.427-438.

Неділя

5 вересня

1. РЕЗУЛЬТАТ ВІДКИДАННЯ СВІТЛА
а. Коли Фелікс поставив світські задоволення, жадібність і
честолюбну політику вище за світло, яке було представлене
Павлом, що сталося в його житті? Дії 24:26, 27.
26 Разом із тим і сподівався він, що дасть Павло грошей йому,
тому й часто його прикликав і розмову з ним вів. 27 Як минуло ж
два роки, то Фелікс одержав наступника, Порція Феста. А Фелікс
бажав догодити юдеям, і в в’язниці Павла залишив. (Дiї.24:26,27)
«[Фелікс] натякав, що за велику суму грошей Павло може
бути звільнений. Однак апостол був надто шляхетною людиною,
аби домагатися волі за допомогою хабара. Він не скоїв жодного
злочину і не міг опуститися до того, щоб отримати свободу ціною
неправедного вчинку». – Дії апостолів. – С.426, 427.
«[У Кесарії, в міжусобиці геллінів з юдеями] Фелікс, чия ворожість до юдеїв зростала з кожним роком, дав своїм солдатам
свободу грабувати будинки багатих.
Ці зухвалі акти жорстокості і несправедливості не могли
залишитися непоміченими. Юдеї офіційно поскаржилися на
Фелікса, і його викликали до Риму для відповіді на висунуті
звинувачення. Він прекрасно усвідомлював, що його політика
грабежу і гноблення надала їм безліч підстав для скарг, але він,
як і раніше, сподівався примиритися з ними. Отже, хоча він і
щиро поважав Павла, але все-таки вирішив задовольнити їхню
злобу, залишивши їм в’язня. Однак усі його зусилля були мар89

ними, хоча він і уникнув вигнання або смерті, але був знятий з
займаної посади і позбавлений більшої частини свого награбованого багатства. Друзілла, співучасниця його злочинів, разом
з їхнім єдиним сином згодом загинула при виверженні вулкану
Везувію. Своє ж життя він закінчив у забутті й ганьбі». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1066.

1. Як кінець життя Фелікса нагадує нам про те, що
земна слава меркне?
Понеділок

6 вересня

2. БЕЗПЕКА, ЯКА БУЛА ДАРОВАНА
НЕСПОДІВАНИМ ЧИНОМ
а. Поясніть політику Феста, який замінив Фелікса. Дії 25:1-6.
1 А коли прибув Фест до свого намісництва, то він по трьох
днях відійшов із Кесарії до Єрусалиму. 2 І поскаржилися йому
на Павла первосвященики та головніші з юдеїв, і благали його,
3 і ніби милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його
припровадив, вони змову вчинили, щоб смерть заподіяти йому
по дорозі. 4 А Фест відповів, що Павла стережуть у Кесарії, і він
сам незабаром туди подається. 5 Отже, сказав він, хто спроможен
із вас, нехай ті вирушають разом зо мною, і коли є неправда яка
в чоловікові цьому, нехай оскаржають його. 6 І, пробувши в них
днів не більше як вісім чи десять, він повернувся до Кесарії. А
другого дня він засів на суддевім сидінні, і звелів, щоб привести
Павла. (Дiї.25:1-6)
«Фест залишався непохитним у своєму намірі справедливо
судити Павла в Кесарії. Бог у Своєму провидінні керував рішенням Феста задля продовження життя апостола». – Дії апостолів. – С.429.
б. Як проходило слухання і яким був результат? Дії 25:7-12. Чому
для Павла безпечніше було піти до кесаря, ніж в Єрусалим?
2 до Тимофія 3:12.
7 Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили
з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжких винувачень, що їх
не могли довести, 8 бо Павло боронився: Я не провинився ні в
чім ані проти Закону юдейського, ані проти храму, ані супроти
кесаря. 9 Тоді Фест, що бажав догодити юдеям, промовив Павлові
на відповідь: Чи ти хочеш до Єрусалиму піти, і там суд прийняти
від мене про це? 10 Та Павло відказав: Я стою перед судом
кесаревим, де належить мені суд прийняти. Юдеїв нічим я не
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скривдив, як і ти дуже добре те знаєш. 11 Бо коли допустився я
кривди, або гідне смерти вчинив що, то не відмовляюся вмерти.
Як нема ж нічого того, у чім вони винуватять мене, то не може
ніхто мене видати їм. Відкликаюсь до кесаря! 12 Тоді Фест,
побалакавши з радою, відповідь дав: Ти відкликавсь до кесаря,
до кесаря підеш! (Дiї.25:7-12)
12 Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть
переслідувані. (2Тим.3:12)
«Фест нічого не знав про задуми юдеїв убити Павла, тому був
здивований, що він вимагає суда кесаря. Однак слова апостола
поклали кінець судовому процесу...
Таким чином, ненависть, породжена фанатизмом і впевненістю у власній праведності, ще раз примусила Божого слугу
шукати захисту в язичників... Із цією ненавистю ще доведеться
зустрітися Божому народові наших днів. У багатьох так званих
послідовниках Христа живуть ті ж самі гордість, формалізм,
егоїзм, той самий дух гноблення, котрими були сповнені серця
юдеїв. У майбутньому люди, які називають себе представниками
Христа, будуть поводитися так само, як священники й начальники із Христом та апостолами. У час великої кризи, через яку
незабаром мають пройти вірні Божі слуги, вони зустрінуться з
тими ж запеклими серцями, тією ж жорстокою рішучістю, непримиренною ненавистю.
Усі, котрі того лихого дня безстрашно служитимуть Богові
згідно з велінням сумління, матимуть потребу в мужності, непохитності, знанні Бога та Його Слова. Бо вірні Богові зазнають
гонінь, їхні мотиви і вчинки будуть фальшиво тлумачити, а
імена лихословити. Сатана діятиме з усією своєю звабливою
силою, впливаючи на серце, затуманюючи розум, щоб зло здавалося добром, а добро – злом. Чим більш міцною та чистою
буде віра Божого народу і твердою рішучість слухатися Його,
тим шаленіше сатана намагатиметься збудити проти них лють
тих, хто, претендуючи на праведність, відкидають Божий Закон.
Це вимагатиме найтвердішого уповання, найгероїчнішої відданості меті, щоб зберегти віру, колись передану святим». – Там
саме. – С.430, 431.

2. Якими якостями нам необхідно володіти, коли
ми стикаємося зі зрадою?
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Вівторок

7 вересня

3. БОГОМ ПЕРЕДБАЧЕНА ЗУСТРІЧ
а. Хто ще повинен був зустрітися з Павлом за Божим
провидінням? Дії 25:13-22.
13 Як минуло ж днів кілька, цар Агріппа й Верніка приїхали
до Кесарії, щоб Феста вітати. 14 А що там багато днів вони
пробули, то Фест виклав справу Павлову цареві й промовив:
Є один чоловік від Фелікса лишений в’язень, 15 на якого, як в
Єрусалимі я був, первосвященики й старші юдейські принесли
скаргу, домагаючись його осуду. 16 Я їм відповів, що римляни не
мають звичаю людину якусь видавати на згубу, поки пізваний
перед собою не матиме обвинувачів, і не буде йому дано
можности для оборони від закидів. 17 І як зійшлись вони тут, то
я, зволікання не роблячи жадного, сів наступного дня на сидіння
суддеве, і звелів привести цього мужа. 18 І винувальники стали
круг нього, проте не вказали вини ані жадної з тих, яких я
сподівався. 19 Та мали вони проти нього якісь суперечки про
власне своє марновірство, і про якогось Ісуса померлого, про
Якого Павло твердив, що живий Він. 20 І я був непевний у
цьому змаганні й спитав, чи не хоче піти він до Єрусалиму, і
там суд прийняти про це? 21 Через те ж, що Павло заявив, щоб
залишений був він на кесарів розсуд, я звелів сторожити його,
аж поки його не відправлю до кесаря. 22 А Агріппа промовив
до Феста: Хотів би і я цього мужа послухати! Узавтра сказав той
почуєш його. (Дiї.25:13-22)
«Павло звернувся до кесаря, і Фесту нічого не залишалось
робити, як відіслати його до Риму. Проте минув певний час,
доки було знайдено відповідний корабель... Це дало Павлові
можливість викласти підстави своєї віри начальникам у Кесарії,
а також цареві Агріппі II, останньому з династії Іродів». – Дії
апостолів. – С.433.
б. Опишіть сцену і попередню зустріч між Павлом та Агріппою
в суді. Як Небо розглядало це? Дії 25:23-27.
23 А назавтра Агріппа й Верніка прийшли з превеликою
пишнотою, і на залю судову ввійшли разом з тисяцькими та
значнішими мужами міста. І як Фест наказав, то Павло був
приведений. 24 І сказав до них Фест: О царю Агріппо, та з
нами присутні всі мужі! Ви бачите того, що за нього ввесь люд
юдейський мені докучав в Єрусалимі та тут, кричачи, що йому
не повинно більш жити. 25 Я ж дізнавсь, що нічого, вартого
смерти, він не вчинив; а що сам він відкликавсь до Августа,
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розсудив я послати його. 26 Нічого не маю я певного, що міг би
про нього писати до пана. Тому я припровадив його перед вас,
а найбільш перед тебе, царю Агріппо, щоб після переслухання
мав що писати. 27 Бо здається мені нерозважливим ув’язненого
посилати, і не означити обвинувачень на нього. (Дiї.25:23-27)
«На честь гостей Фест постарався перетворити цю подію на
імпозантне видовище. Багатий одяг прокуратора та його гостей,
мечі воїнів та сяючі обладунки їхніх начальників додавали особливого блиску цій сцені.
І ось Павло, усе ще з кайданами на руках, постав перед зібраними. Який разючий контраст! Агріппа та Верніка володіли
владою і становищем, тому користувалися прихильністю світу.
Проте вони не володіли тими рисами характеру, котрі цінує Бог.
Вони порушували Його Закон, мали розбещене серце і провадили розпусне життя. Їхня поведінка була огидною в очах Неба.
Літній в’язень, прикутий ланцюгом до воїна-охоронця, своїм
зовнішнім виглядом аж ніяк не викликав світську шану. Однак у цьому мужі, позбавленому друзів, багатства і становища,
ув’язненому через його віру в Сина Божого, було зацікавлене все
Небо. Йому служили ангели. Якби явилася слава одного із цих
сяючих вісників, царська гордість і пишність зблякли б; цар і
придворні попадали б на землю, як римська сторожа біля гробу
Христа». – Там саме. – С.434, 435.
«Усе Небо було зацікавлене в одній людині, яка тепер була
в’язнем за свою віру в Сина Божого. Улюблений Іван говорить:
«Світ нас не знає тому, що Його не пізнав» (1 Івана 3:1). Світ
не знає Христа, і не знатиме тих, котрі представляють Христа.
Вони – сини Бога, діти царської сім’ї; проте їхні благородні
вимоги не сприймаються світом. Вони можуть викликати їхню
цікавість, але їх не цінують, вони не зрозумілі. Вони є нецікаві і
їхнє становище незавидне». – Нариси з життя Павла. – С.254.

3. Подібно до того, як це було у випадку з Павлом,
чому Господь іноді затримує наш шлях?
Середа

8 вересня

4. ГРІШНИКИ, ЯКІ РОЗКАЯЛИСЬ, ГОВОРЯТЬ
а. Чого ми можемо навчитися з того, як Павло почав своє
свідоцтво? Дії 26:1-8.
1 А Агріппа сказав до Павла: Дозволяємо тобі говорити
про себе самого. Павло тоді простягнув руку, і промовив у
своїй обороні: 2 О царю Агріппо! Уважаю себе за щасливого,
93

що сьогодні я перед тобою боронитися маю з усього, у чім
мене винуватять юдеї, 3 особливо ж тому, що ти знаєш усі
юдейські звичаї та суперечки. Тому я прошу мене вислухати
терпляче. 4 А життя моє змалку, що спочатку точилося в
Єрусалимі серед народу мого, знають усі юдеї, 5 які відають
здавна мене, аби тільки схотіли засвідчити, що я жив фарисеєм
за найдокладнішою сектою нашої віри. 6 І тепер я стою отут
суджений за надію обітниці, що Бог дав її нашим отцям, 7 а її
виконання чекають побачити наші дванадцять племен, служачи
Богові безперестанно вдень та вночі. За цю надію, о царю, мене
винуватять юдеї! 8 Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог
воскрешає померлих? (Дiї.26:1-8)
«Християнство облагороджує людину. Христос ввічливо
ставився навіть до тих, хто переслідував Його. Той самий дух
повинні являти і Його справжні послідовники. Подивіться на
Павла, коли він поставав перед правителями. Його промова
перед Агріппою дає нам приклад справжньої чемності, так
само як і переконуючого красномовства. Євангелія заохочує не
до офіційної ввічливості, настільки звичної для світу, але до
люб’язності, що випливає від щирої доброти серця». – Служителі Євангелії. – С.123.
б. Яким чином у апостола проявлялося смирення серця? Дії
26:9-11.
9 Правда, думав був я, що мені належить чинити багато
ворожого проти Ймення Ісуса Назарянина, 10 що я в Єрусалимі й
робив, і багато кого зо святих до в’язниць я замкнув, як отримав
був владу від первосвящеників; а як їх убивали, я голос давав
проти них. 11 І часто по всіх синагогах караючи їх, до богозневаги
примушував я, а лютуючи вельми на них, переслідував їх навіть
по закордонних містах. (Дiї.26:9-11)
«Приклади справжнього покаяння і упокорення в Божому
Слові відкривають нам такий дух сповідання, в якому немає
місця вибаченню гріха або спробі самовиправданню.
Павло не намагався захистити себе; він змальовує свій гріх
похмурими фарбами, не намагаючись зменшити своєї провини.
[Дії 26:10, 11 цитується]... Він без вагань заявляє, що «Христос
Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то я»
(1 до Тимофія 1:15)». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.641.
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в. Що Павло розповів про свій досвід? Який обов’язок, що був
довірений йому, довірений також і нам саме зараз, перед поверненням Ісуса? Дії 26:12-18.
12 Коли в цих справах я йшов до Дамаску зо владою та
припорученням первосвящеників, 13 то опівдні, о царю, на
дорозі побачив я світло із неба, ясніше від світлости сонця, що
осяяло мене та тих, хто разом зо мною йшов!... 14 І як ми всі
повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською
мовою: Савле, Савле, чому ти Мене переслідуєш? Трудно тобі
бити ногою колючку! 15 А я запитав: Хто Ти, Господи? А Він
відказав: Я Ісус, що Його переслідуєш ти. 16 Але підведися, і
стань на ноги свої. Бо на те Я з’явився тобі, щоб тебе вчинити
слугою та свідком того, що ти бачив та що Я відкрию тобі. 17
Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких Я тебе
посилаю, 18 відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в
світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати
їм дарування гріхів і долю з освяченими. (Дiї.26:12-18)
«Царство [Христа] не прийде раніше, ніж добра вістка про
Його благодать пошириться до найвіддаленіших куточків землі. Це означає, що, посвячуючи себе Богові та навертаючи до
Нього душі, ми наближаємо прихід Його Царства. Лише ті, хто
посвячують себе на служіння Йому і говорять: «Ось я, – пошли
Ти мене!» (Ісаї 6:8), щоб «відкрити очі їм, щоб вони навернулись
від темряви в світло та від сатаниної влади до Бога, щоб...
отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими» (Дії 26:18).
Тільки такі послідовники можуть щиро молитися: «Нехай прийде
Царство Твоє» (Від Матвія 6:10)». – Блаженства, промовлені
на горі. – С.108, 109.

4. Що ми повинні усвідомлювати, молячись: «Нехай прийде Царство Твоє» (Від Матвія 6:10)?
Четвер

9 вересня

5. БЕЗЦІННА МОЖЛИВІСТЬ ДАРОВАНА
а. Що Павло пояснив про тягар свого серця? Дії 26:19-23.
19 Через це я, о царю Агріппо, не був супротивний видінню
небесному, 20 але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму
й усякого краю юдейського та поганам я проповідував, щоб
покаялися й навернулись до Бога, і чинили діла, гідні покаяння.
21 Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти. 22
Але, поміч від Бога одержавши, я стою аж до дня сьогоднішнього
та свідкую малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім
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того, що сказали Пророки й Мойсей, що статися має, 23 що
має Христос постраждати, що Він, як перший воскреснувши
з мертвих, проповідувати буде світло народові й поганам!
(Дiї.26:19-23)
б. Яким чином Фест проявив нестаток духовної проникливості?
Дії 26:24-26.
24 Коли ж він боронився отак, то Фест проказав гучним
голосом: Дурієш ти, Павле! Велика наука доводить тебе до
нерозуму! 25 А Павло: Не дурію сказав, о Фесте достойний, але
провіщаю слова правди та щирого розуму. 26 Цар бо знає про
це, до нього з відвагою я й промовляю. Бо не гадаю я, щоб із
цього щобудь сховалось від нього, бо не в закутку діялось це.
(Дiї.26:24-26)
в. Поясніть, як Святий Дух сильно впливав на Агріппу. На превеликий жаль, що врешті-решт стало причиною його супротиву Святому Духу? Дії 26:27-32.
27 Чи віруєш, царю Агріппо, Пророкам? Я знаю, що віруєш. 28
Агріппа ж Павлові: Ти малощо не намовляєш мене, щоб я став
християнином... 29 А Павло: Благав би я Бога, щоб чи мало, чи
багато, не тільки но ти, але й усі, хто чує сьогодні мене, зробились
такими, як і я, крім оцих ланцюгів... 30 І встав цар та намісник,
і Верніка та ті, хто з ними сидів. 31 І набік вони відійшли, і
розмовляли один до одного й казали: Нічого, вартого смерти або
ланцюгів, чоловік цей не робить! 32 Агріппа ж до Феста сказав:
Міг би бути відпущений цей чоловік, якби не відкликавсь був
до кесаря. (Дiї.26:27-32)
«Чи повернулися думки Агріппи під час цієї промови до минулого своєї родини і їхніх безплідних спроб протистояти Тому,
Кого проповідував Павло? Чи подумав він про свого прадіда
Ірода і вбивство невинних немовлят у Вифлеємі? Або про свого
прадядю Антипа і вбивство Івана Хрестителя? Або про власного
батька Агріппу I і мучеництво апостола Якова? Чи побачив він у
скорботах, що швидко обрушилися на цих царів, доказ Божого
невдоволення їхніми злочинами проти Його слуг? Чи нагадали
Агріппові помпезність і марнотратство того дня про час, коли
його батько, монарх, що був могутніший за нього, стояв у тому
ж місті, зодягнений у блискучий одяг, під крики натовпу, який
називає його богом? Чи пам’ятав він про те, що ще до того як
замовкли радісні вигуки, на марнославного царя обрушилася
швидка і жахлива відплата? Дещо з усього цього промайнуло
в свідомості Агріппи, але блискуча сцена, що розгортається у
нього на очах, лестила його марнославству, і гордість з почуттям
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власної значущості відігнала всі благородні думки». – Біблійний
коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1066, 1067.

П’ятниця

10 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як кінець життя Фелікса нагадує нам про те, що
земна слава меркне?
2. Якими якостями нам необхідно володіти, коли
ми стикаємося зі зрадою?
3. Подібно до того, як це було у випадку з Павлом,
чому Господь іноді затримує наш шлях?
4. Що ми повинні усвідомлювати, молячись: «Нехай прийде Царство Твоє» (Від Матвія 6:10)?
5. Як я можу опинитися в небезпеці відволіктися
блиском і пишнотою цього світу?
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Урок 12

Субота, 18 вересня 2021 року

Довіра під час бурі
«Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що
станеться так, як було мені сказано» (Дії 27:25).
«Подорож Павла по морю стала засобом здійснення особливого Божого наміру; Він передбачив, щоб і моряки побачили
Божу силу, яка була явлена через Павла». – Ранні твори. – С.207.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.439-445.

Неділя

12 вересня

1. У КАЙДАНАХ СІДАЄ НА БОРТ КОРАБЛЯ
а. Де відбулося наступне випробування Павла? Хто, крім Луки,
також був розрадою для нього? Дії 27:1, 2; До колосян 4:10
(перша частина).
1 А коли постановлено, щоб відплинули ми до Італії, то
віддано Павла та ще деяких інших ув’язнених сотникові, Юлієві
на ім’я, з полку Августа. 2 І посідали ми на корабля адрамітського,
що пливсти мав біля місць азійських, та й відчалили. Із нами
був Арістарх македонець із Солуня. (Дiї.27:1,2)
«Римські воїни власним життям відповідали за безпеку своїх
в’язнів, і це призвело до звичаю приковувати в’язнів правим
зап’ястям до лівого зап’ястя воїнів, які змінювалися по черзі.
Таким чином апостол не тільки не мав жодної миті свободи,
але був постійно тісно пов’язаний з найбільш чужими йому по
духу людьми, з абсолютно огидним характером; з людьми, які
не тільки були неосвіченими і грубими, а й котрі через деморалізуючий вплив їхнього оточення, стали жорстокими і деградували». – Нариси з життя Павла. – С.262.
«Курс корабля моряки визначали здебільшого за сонцем та
зірками; якщо ж світила не з’являлися на небосхилі і все свідчило
про наближення бурі, власники суден не відважувалися виходити
у відкрите море. Певний період року безпечне плавання було
майже неможливим.
Тепер апостола Павла очікували тяжкі випробування, які можуть випасти на долю закутого ланцюгами в’язня під час довгої
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виснажливої подорожі до Італії... Арістарх розділив ув’язнення
Павла добровільно, аби послужити йому в скорботах». – Дії
апостолів. – С.439, 440.

1. Яким чином Бог полегшив мій тягар, подібно до
того як Він це зробив для Павла в кайданах?
Понеділок

13 вересня

2. НЕНАДІЙНА ПОДОРОЖ
а. Що показує нам, яку заслужену довіру Павло здобув у Юлія,
під наглядом якого він знаходився на шляху до Риму? Дії 27:3.
3 А другого дня ми пристали в Сидоні. До Павла ж Юлій
ставивсь по-людському, і дозволив до друзів піти, та їхньої опіки
зазнати. (Дiї.27:3)
«Апостол, який мав слабке здоров’я, був вельми вдячний за
цей дозвіл [піти до своїх друзів]». – Дії апостолів. – С.440.
б. Як проходила подорож і про що застерігав Павло? Дії 27:4-10.
4 А вирушивши звідти, припливли ми до Кіпру, бо вітри
супротивні були. 5 Коли ж переплинули море, що біля Кілікії
й Памфілії, то ми прибули до Лікійської Міри. 6 І там сотник
знайшов корабля олександрійського, що плинув в Італію, і
всадив нас на нього. 7 І днів багато помалу пливли ми, і насилу
насупроти Кніду приплинули, а що вітер нас не допускав,
попливли ми додолу на Кріт при Салмоні. 8 І коли ми насилу
минули його, то припливли до одного місця, що зветься Доброю
Пристанню, недалеко якого знаходиться місто Ласея. 9 А як часу
минуло багато, і була вже плавба небезпечна, бо минув уже й
піст, то зачав Павло радити, 10 говорячи їм: О мужі! Я бачу, що
буде плавба з перешкодами та з великим ущербком не лиш для
вантажу й корабля, але й для наших душ. (Дiї.27:4-10)
«Однак вітер і далі був супротивним і плавання було важким...
У Добрій Пристані вони змушені були залишитися на деякий
час, чекаючи сприятливого вітру. Швидко наближалася зима,
«була вже плавба небезпечна», і власникам судна довелося залишити надію досягти місця призначення до закінчення навігації.
Необхідно було тільки вирішити: залишатися у Добрій Пристані
чи спробувати знайти краще місце для зимівлі.
Це питання серйозно обговорювалося, і, врешті-решт, сотник
звернувся за порадою до Павла, котрий здобув повагу і моряків,
і воїнів. Апостол, не вагаючись, порадив залишатися на міс99

ці». – Там саме. – С.440, 441.
в. Яке рішення, нарешті, було прийняте і якими були наслідки?
Дії 27:11-17.
11 Та сотник довіряв більше стерничому та власникові
корабля, ніж тому, що Павло говорив. 12 А що пристань була
на зимівлю невигідна, то більшість давала пораду відплинути
звідти, щоб, як можна, дістатись до Фініка, і перезимувати в
пристані крітській, неприступній західнім вітрам із півдня
та з півночі. 13 А як вітер південний повіяв, то подумали, що
бажання вони досягли, тому витягли кітви й попливли покрай
Кріту. 14 А ле незабаром ударив на них рвачкий вітер, що
зветься евроклідон. 15 А коли корабель був підхоплений, і не
міг противитись вітрові, то йому віддались ми й понеслися. 16
І наїхали ми на один острівець, що Клавдою зветься, і човна
насилу затримати змогли. 17 Коли ж його витягли, то засобів
допомічних добирали й корабля підв’язали. А боявшись, щоб не
впасти на Сірт, поспускали вітрила, і носилися так. (Дiї.27:11-17)
«Сотник вирішив прислухатися до думки більшості...
Гнане бурею судно наблизилося до невеличкого острова
Клавда, і моряки приготувалися до найгіршого. Рятувальний
човен, єдина надія на випадок корабельної аварії, плив за судном
на буксирі і будь-якої хвилини міг розбитися вщент. Першим
завданням команди було підняти цього човна на палубу. Подорожуючі вжили усіх можливих заходів перестороги, аби зміцнити
корабель і приготуватися до натиску бурі. Маленький острів не
міг захищати їх довгий час, і незабаром вони знову відчули на
собі усю шаленість бурі». – Там саме. – С.441, 442.

2. Як я можу опинитися в небезпеці відкинути застереження, яке є причиною занепокоєння?
Вівторок

14 вересня

3. НАДІЯ ДЛЯ ЗНЕВІРЕНИХ
а. Опишіть труднощі, з якими мандрівники зіткнулися на морі.
Дії 27:18-20.
18 А коли зачала буря міцно нас кидати, то другого дня стали
ми розвантажуватись, 19 а третього дня корабельне знаряддя
ми повикидали власноруч. 20 А коли довгі дні не з’являлось ні
сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію
ми втратили, щоб нам урятуватись... (Дiї.27:18-20)
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«Буря бушувала всю ніч, і корабель почав протікати. Наступного дня всі, хто були на борту, – воїни, моряки, пасажири
і в’язні об’єдналися і стали викидати за борт усе, без чого можна
було обійтися. Знову настала ніч, але вітер не вщухав. Корабель,
який був пошарпаний ураганом, з розбитою щоглою і порваними
вітрилами через шаленство шторму кидало то в один бік, то в інший. Здавалося, що скрипучі колоди в будь-який момент можуть
розвалитися, оскільки корабель гойдався і здригався під ударами
величезних хвиль. Пробоїна швидко збільшувалася, і пасажири
разом з екіпажем судна весь час відкачували воду. Ніхто з тих,
хто знаходилися на борту, не мав і миті відпочинку... Похмура
апатія охопила ці триста душ, коли протягом чотирнадцяти
днів вони дрейфували, безпорадні й безнадійні, під небом, на
якому не було ані сонця, ані зірок. У них не було пристосувань
для приготування їжі, вони не могли розпалити багаття, посуд
змило за борт, і велика частина провізії намокла і зіпсувалася.
Насправді, доки їхній міцний корабель боровся з бурею, а хвилі
розмовляли зі смертю, ніхто не хотів їсти». – Нариси з життя
Павла. – С.265.
б. Що робив Павло в цей час? Як він незабаром зміг подарувати
надію усім тим, хто були на борту? Псалом 54:23; 56:4; Дії
27:21-26.
23 Свого тягара поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає,
Він ніколи не дасть захитатися праведному! (Пс.54:23)
4 Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на Тебе кладу...
(Пс.55:4)
21 А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них
і промовив: О мужі, тож треба було мене слухатися та не
відпливати від Кріту, і обминули б були ці терпіння та шкоди.
22 А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не
згине, окрім корабля. 23 Бо ночі цієї з’явився мені Ангол Бога,
Якому належу й Якому служу, 24 та і прорік: Не бійся, Павле, бо
треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з
тобою пливе. 25 Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую
Богові, що станеться так, як було мені сказано. 26 І ми мусимо
наткнутись на острів якійсь. (Дiї.27:21-26)
«У той час коли всі очікували швидкої смерті, цей Божий
муж у спокої бездоганної совісті підносив свої щирі молитви за
них». – Там саме. – С.266.
«Вірою [Павло] ухопився за руку Безмежної Сили, і його
серце покладалося на Бога. Він не боявся за себе, бо знав: Бог
збереже його, аби він свідчив про істину Христа в Римі. Та його
серце краяв жаль за бідні душі навколо нього, грішні, занепалі,
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не готові помирати. Коли він щиро благав Бога помилувати
їхнє життя, йому було відкрито, що його молитва почута». – Дії
апостолів. – С.442.
«Страждаючи фізично більше від усіх, [Павло] мав слова
надії в найпохмурішу годину, руку допомоги за будь-яких непередбачуваних обставин». – Нариси з життя Павла. – С.266.

3. Чого я можу навчитися з турботи Павла про
язичників, які перебували на борту корабля?
Середа

15 вересня

4. ЗАГРОЗА НАСУВАЄТЬСЯ
а. Який оманливий вчинок хотіли зробити егоїстичні моряки,
намагаючись врятувати тільки своє життя (не життя інших)?
Дії 27:27-30.
27 А коли надійшла чотирнадцята ніч, і ми носились по
Адріятицькому морю, то десь коло півночі стали домислюватись
моряки, що наближуються до якоїсь землі. 28 І, запустивши
оливницю, двадцять сяжнів знайшли. А від’їхавши трохи,
запустити оливницю знову, і знайшли сяжнів п’ятнадцять. 29 І
боявшись, щоб не натрапити нам на скелясті місця, ми закинули
чотири кітві з корми, і благали, щоб настав день. 30 А коли
моряки намагались утекти з корабля, і човна спускали до моря,
вдаючи, ніби кітви закинути з носа хочуть… (Дiї.27:27-30)
«[Пасажирам і команді корабля] тепер загрожувала нова
небезпека: їхній корабель могло занести на скелясте узбережжя.
Вони відразу ж кинули чотири якорі, і це єдине, що можна було
зробити. Наступні години ночі вони очікували, усвідомлюючи,
що будь-яка мить може виявитися останньою для них. Пробоїна
постійно збільшувалася і корабель міг потонути в будь-який час,
не дивлячись на те що його тримали якорі.
Нарешті крізь дощ і бурю сіре світло впало на їхні виснажені,
бліді обличчя. Було тьмяно видно обриси оповитого штормом
узбережжя, але жодного знайомого берегового знаку вони не
бачили. Егоїстичні язичницькі моряки вирішили покинути корабель і команду, і врятуватися на човні, який вони так важко
підняли на борт. Вдаючи, що вони могли ще щось зробити, щоб
убезпечити корабель, вони відв’язали човен і стали опускати його
в море». – Нариси з життя Павла. – С.267, 268.
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б. Як Павло викрив їхній план, який їм все одно не вдалося б
здійснити? Дії 27:31.
31 то сказав Павло сотникові й воякам: Як вони в кораблі не
зостануться, то спастись ви не зможете! (Дiї.27:31)
«Якби [егоїстичні язичницькі моряки] здійснили свій план,
то вони розбилися б об скелі, і всі, хто знаходилися на борту
корабля, загинули б через те, що не знають що робити з потопаючим судном.
У цей момент Павло помітив їхній підлий задум і запобіг небезпеці. З властивою йому енергійністю і сміливістю він сказав
сотникові й воякам: «Як вони в кораблі не зостануться, то
спастись ви не зможете!» (Дії 27:31). Віра апостола в Бога не
похитнулася; він не мав сумнівів щодо своєї власної безпеки, але
обітниця безпеки команді була дана за умови виконання їхнього
обов’язку». – Там саме. – С.268.
в. Поясніть, яким чином апостол надихав усіх навіть у той час.
Дії 27:32-38.
32 Тоді вояки перерізали мотузи в човна, і дали йому впасти.
33 А коли розвиднятися стало, то благав Павло всіх, щоб поживу
прийняти, і казав: Чотирнадцятий день ось сьогодні без їжі ви
перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши. 34 Тому то благаю вас
їжу прийняти, бо це на рятунок вам буде, бо жадному з вас не
спаде з голови й волосина! 35 А промовивши це, узяв хліб та
подякував Богові перед усіма, і, поламавши, став їсти. 36 Тоді
всі піднеслись на дусі, і, стали поживу приймати. 37 А всіх душ
нас було в кораблі двісті сімдесят шість. 38 І як наїлись вони,
то стали полегшувати корабля, викидаючи збіжжя до моря.
(Дiї.27:32-38)

4. Чому егоїстичний план з рятувальним човном не
вдалося б здійснити?
Четвер

16 вересня

5. САМЕ ТАК ЯК ПЕРЕДБАЧЕНО
а. Опишіть, як відбулося остаточне затоплення корабля. Дії
27:39-41.
39 А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі,
одначе затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала, до
якого й вирішили, як можна, приплисти з кораблем. 40 Підняли
тоді кітви, і повкидали до моря, і порозв’язували поворозки в
103

стерна, і вітрило мале за вітром поставили, та й покерували до
берега. 41 Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін
море, і корабель опинивсь на мілкому: ніс загруз й позоставсь
нерухомий, а корма розбивалася силою хвиль... (Дiї.27:39-41)
б. Як Бог чудово зберіг усіх тих, котрі знаходилися на борту? Дії
27:42-44.
42 Вояки ж були змовилися повбивати в’язнів, щоб котрийсь
не поплив і не втік. 43 Але сотник хотів урятувати Павла, і
заборонив їхній намір, і звелів усім тим, хто пливати вміє, щоб
скакали та перші на берег виходили, 44 а інші хто на дошках,
а хто на чімбудь з корабля. І таким чином сталось, що всі
врятувались на землю! (Дiї.27:42-44)
«Тепер Павлові і решті в’язнів загрожувала доля, жахливіша
за корабельну аварію. Воїни розуміли, що не зможуть втримати
доручених їм в’язнів, коли всі будуть добиратися до суші. Кожний докладатиме всіх зусиль, аби врятуватися. І якщо когось із
в’язнів бракуватиме, відповідальні за них можуть поплатитися
власним життям. Тому воїни вирішили умертвити всіх в’язнів.
Римський закон дозволяв цю жорстокість, і їхній задум був би
негайно виконаний, якби серед в’язнів не було того, кому всі вони
завдячували життям. Сотник Юлій розумів: дякуючи Павлові, усі
присутні на кораблі були врятовані. Більше того, він був переконаний, що Господь перебуває з апостолом, тому боявся заподіяти
йому зло. Отже, сотник «звелів усім тим, хто пливати вміє, щоб
скакали та перші на берег виходили, а інші – хто на дошках, а
хто на чім-будь з корабля. І таким чином сталось, що всі врятувались на землю!» (Дії 27:43, 44)». – Дії апостолів. – С.445.
«Коли зробили перекличку, то всі були на місці. Близько
трьохсот душ – моряків, солдатів, пасажирів і в’язнів – стояли в
той штормовий ранок листопаду на березі острова Меліта. І деякі
з них доєдналися до Павла і його братів у подяці Богові, Який
зберіг їм життя і повернув їх благополучно на землю всупереч
усім небезпекам відкритого моря». – Біблійний коментар АСД
[з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1067.
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П’ятниця

17 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином Бог полегшив мій тягар, подібно до
того як Він це зробив для Павла в кайданах?
2. Як я можу опинитися в небезпеці відкинути застереження, яке є причиною занепокоєння?
3. Чого я можу навчитися з турботи Павла про
язичників, які перебували на борту корабля?
4. Чому егоїстичний план з рятувальним човном не
вдалося б здійснити?
5. Чого я можу навчитися з того, як в точності виповнилося пророцтво Павла?
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Урок 13

Субота, 25 вересня 2021 року

У кайданах честі
«Тож нехай для вас буде відоме, що послано Боже спасіння
оце до поган, – і почують вони!» (Дії 28:28).
«[Сила переслідування] не може перешкодити дії слова істини на серця і свідомість людей. Павло може бути ув’язнений,
він може бути закутий у кайдани, але Слово Боже не може бути
сковане. Воно звершить роботу, для якої воно надіслане, і людські сили не можуть йому перешкодити». // Рев’ю енд Геральд,
11 вересня 1888 року.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дії апостолів. – С.445-454, 485-497.

Неділя

19 вересня

1. НА ОСТРОВІ МЕЛІТА
а. Як на острові Меліта прийняли людей, які зазнали
корабельної аварії? Що Павлу дало можливість відразу проявити Божу силу? Дії 28:1-6.
1 А коли врятувалися ми, то довідалися, що острів той зветься
Меліта. 2 Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо
вони запалили огонь, ішов бо дощ і був холод, і прийняли нас
усіх. 3 Як Павло ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія
вискочила через жар, і почепилась на руку йому... 4 Як тубільці
ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити
один одному: Либонь цей чоловік душогуб, що йому, від моря
врятованому, Помста жити не дозволила! 5 Він струснув ту
звірюку в огонь, і ніякої шкоди не зазнав! 6 А вони сподівалися,
що він спухне або впаде мертвий умить. Коли ж довго чекали
того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку
змінили й казали, що він бог... (Дiї.28:1-6)
«Своїми руками [Павло] приносить дрова, щоб розпалити
багаття для змерзлих, потерпілих від катастрофи пасажирів.
Побачивши отруйну змію, яка висіла на руці Павла, вони жахнулися. Однак Павло спокійно струшує змію у вогонь, знаючи,
що вона не може нашкодити йому, тому що він повністю і беззаперечно довіряв Богу». – Моє життя сьогодні. – С.334.
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б. Поясніть можливості, які Господь надавав Павлу для
служіння жителям острова. Дії 28:7-10.
7 Навкруги ж того місця знаходились, добра начальника
острова, на ім’я Публія, він прийняв нас, і три дні ласкаво гостив.
8 І сталось, що Публіїв батько лежав, слабий на пропасницю та
на червінку. До нього Павло ввійшов і помолився, і, руки на нього
поклавши, уздоровив його. 9 Якже трапилось це, то й інші на
острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялись. 10 Вони
нас вшанували й великими почестями, а як ми від’їжджали,
понакладали, чого було треба. (Дiї.28:7-10)
«Упродовж трьох місяців перебування на Меліті Павло і
його співпрацівники скористалися багатьма можливостями для
проповіді Євангелії. Господь діяв через них дивовижним чином.
Завдяки Павлові до всіх потерпілих ставилися з надзвичайною
добротою». – Дії апостолів. – С.446.

1. Які можливості можуть надати такі ситуації, як
опинитися викинутим на берег?
Понеділок

20 вересня

2. НЕЗАБУТНІ МИТІ
а. Яким чином вони були благословенні в Путеолі, коли продовжили подорож? Дії 28:11-14.
11 А по трьох місяцях ми відпливли на олександрійському
кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові він
перезимував. 12 І, як ми допливли в Сіракузи, пробули там три
дні. 13 А звідти, пливучи понад берегом, прибули ми до Ре?ії,
а що вітер південний повіяв за день, то другого дня прибули в
Путеолі, 14 де знайшли ми братів, вони ж нас ублагали сім день
позостатися в них. І ось так прибули ми до Риму. (Дiї.28:11-14)
«У цьому місці мешкали кілька християн, і вони ублагали
апостола пробути в них сім днів. Сотник люб’язно задовольнив
це прохання». – Дії апостолів. – С.447.
б. Опишіть дивовижне прибуття Павла до Риму. Дії 28:15, 16.
15 А звідти брати, прочувши про нас, назустріч нам вийшли
аж до Аппіфору та до Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував
Богові та посмілішав. 16 А коли прибули ми до Риму, Павлові
дозволено жити осібно, ураз із вояком, що його сторожив.
(Дiї.28:15,16)
«Юлій охоче допомагав апостолові, наскільки це було в його
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владі, однак не міг відпустити його на волю або зняти з нього
ланцюг, яким той був прикутий до воїна-охоронця. З важким
серцем Павло наближався до столиці світу, котру давно прагнув
відвідати. Як же відрізнялися теперішні обставини від тих, на які
він розраховував! Як він, закутий у кайдани, зганьблений, мав
звіщати Євангелію? Здавалося, що його надіям про навернення
у Римі багатьох душ для істини не судилося збутися.
Нарешті подорожні дісталися до Аппіфори, що за 40 миль від
Риму. Коли вони проходять крізь натовп, що заповнив велику
дорогу, багато хто кидає зневажливі погляди на сивоголового
старця, закутого ланцюгами разом із закоренілими на вигляд
злочинцями, відпускаючи на його адресу брутальні жарти й
глузування.
Раптово чується радісний вигук; від натовпу відокремлюється
якийсь чоловік і кидається в’язневі на шию, обіймаючи його зі
сльозами радості, як син обіймає батька після довгої розлуки.
Ця сцена повторюється знову й знову...
Співчутливі учні з радістю оточують свого духовного батька,
і вся процесія зупиняється. Не задоволені зволіканням воїни не
знаходять, проте, мужності перервати цю щасливу зустріч; бо
й вони встигли пройнятися повагою до свого в’язня. На цьому
змученому, страдницькому обличчі учні бачать відбиток образу
Христа. Вони запевняють Павла в тому, що не забули і не перестали любити його; вони в боргу перед ним за радісну надію,
котра дає їм натхнення і мир з Богом. У запалі любові вони готові
були, якби тільки можна, нести його на своїх плечах аж до міста.
Мало хто усвідомлює глибоке значення слів Луки: «Побачивши їх, Павло дякував Богові та посмілішав» (Дії 28:15)». – Дії
апостолів. – С.448, 449.

2. Що свідчить про силу, яку послання Павла мали
на віруючих?
Вівторок

21 вересня

3. ЗМІЦНЕНИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІСІЇ
а. Як Павло пізніше описав свою втіху про те, як його прийняли
в Римі? 2 до Тимофія 1:16, 17.
16 Хай Господь подасть милосердя Онисифоровому дому,
бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. 17
А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно й знайшов…
(2Тим.1:16,17)
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«В оточенні ридаючих, співчутливих віруючих, які не соромилися його кайданів, апостол голосно прославляв Бога. Смуток,
що пригнічував його дух, розсіявся. Його християнське життя
було низкою випробувань, страждань, розчарувань, але в ту хвилину він почував себе щедро винагородженим. Рішучим кроком
і з радісним серцем апостол продовжив свій шлях. Він не скаржився на минуле і не боявся майбутнього. Він знав, що на нього
чекають кайдани і страждання, але також усвідомлював, що його
справа – звільняти душі від незрівнянно страшнішого рабства, і
він тішився, що страждає за Христа». – Дії апостолів. – С.449.
б. Що відразу ж зробив Павло через три дні після приїзду до
Риму, хоча це могло знову наразити його життя на небезпеку?
Дії 28:17-20.
17 І сталось, по трьох днях Павло скликав знатніших з юдеїв.
Як зійшлися ж вони, він промовив до них: Мужі-браття! Не
вчинив я нічого проти люду чи звичаїв отцівських, та проте
мене видано з Єрусалиму ув’язненого в руки римлян. 18 Вони
мене вислухали та й хотіли пустити, бож провини смертельної
ні однієї в мені не було. 19 Та юдеї противилися, тому змушений
був я відкликатися на суд кесарів, але не для того, щоб народ
свій у чомусь оскаржити. 20 Тож із цієї причини покликав я
вас, щоб побачити й порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я
обкутий цими кайданами... (Дiї.28:17-20)
«У Римі сотник Юлій передав своїх в’язнів начальникові імператорської варти. Його добрий відгук про Павла, а також лист
від Феста допомогли апостолові здобути прихильність воєводи,
котрий не вкинув його до в’язниці, натомість дозволив жити у
винайманому помешканні. Хоч Павло усе ще був прикутий ланцюгом до воїна, однак міг вільно приймати друзів і працювати
для поширення справи Христа.
Багатьом юдеям, кілька років тому вигнаним з Риму, було
дозволено повернутися, і тепер їх налічувалося там багато. Павло
вирішив їм найперше розповісти про себе та свою роботу, доки
його вороги не підбурили їх проти нього. Тому через три дні
після приходу до Риму він скликав їхніх керівників і просто й
щиро розповів, чому прибув до Риму в кайданах...
Він нічого не сказав про кривду, якої завдали йому юдеї,
та їхні численні змови з метою погубити його. Слова апостола
відзначалися обережністю і доброзичливістю. Він намагався не
привернути увагу або викликати співчуття, а захистити істину і
зберегти честь Євангелії». – Там саме. – С.449, 450.
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3. Яким чином Бог використовує події, такі як прибуття Павла до Риму, щоб підбадьорити нас?
Середа

22 вересня

4. ЗНОВУ СВІДКУЮЧИ
а. Як юдеї відреагували на вступне слово Павла? Дії 28:21-23.
21 А вони відказали йому: Не одержали ми ні листів із Юдеї
про тебе, ані жоден із братів не прийшов, і не звістив, і не казав
чого злого про тебе. 22 Але прагнемо ми, щоб почути від тебе,
яку думку ти маєш, бо відомо про секту цю нам, що їй скрізь
спротивляються. 23 А коли вони визначили йому день, то дуже
багато прийшло їх до нього в господу. А він їм від ранку до вечора
розповідав, та про Божеє Царство свідоцтва давав, і переконував
їх про Ісуса Законом Мойсея й Пророками. (Дiї.28:21-23)
«Оскільки юдеї хотіли цього самі, Павло попросив їх призначити день, коли міг би представити їм істини Євангелії. У
призначений час посходилося багато слухачів, і «він їм від ранку
до вечора розповідав, та про Божеє Царство свідоцтва давав,
і переконував їх про Ісуса Законом Мойсея й Пророками» (Дії
28:23). Він розповів про власний досвід, просто, щиро й переконливо викладаючи докази з Писань Старого Заповіту.
Апостол показав, що релігія складається не з обрядів та церемоній, не з теорій і символів. Якби це було так, то тілесна людина
могла б збагнути її шляхом дослідження, – як пізнається матеріальний світ. Павло навчав, що релігія – це спасення сила, яку
необхідно запроваджувати в життя; принцип, який походить від
Бога; це особистий досвід дії Божої відроджуючої сили на душу.
Він пригадав їм, що Мойсей указав Ізраїлеві на Христа як на
Пророка, Котрого вони мали слухати; що всі пророки свідчили
про Нього як про великий, даний Богом засіб від гріха, як про
Невинного, Хто мав понести гріхи винних. Він не осуджував їх
за виконання обрядів і церемоній, а показав, що вони, ретельно
дотримуючись обрядового служіння, відкидали Того, на Котрого
вказували всі прообрази цієї системи». – Дії апостолів. – С.451,
452.
б. Яким чином зібрання сприятливо закінчилось для Павла?
Дії 28:24-29.
24 І одні вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили.
25 Вони між собою незгідні були й повиходили, як промовив
Павло одне слово, що добре прорік Дух Святий отцям нашим
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через пророка Ісаю, 26 промовляючи: Піди до народу цього та
й скажи: Ви вухом почуєте, та розуміти не будете, дивитися
будете оком, але не побачите! 27 Затовстіло бо серце людей цих,
тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб якось не
побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і
не навернутись, щоб Я їх уздоровив! 28 Тож нехай для вас буде
відоме, що послано Боже спасіння оце до поган, і почують вони!
29 Як промовив він це, розійшлися юдеї, велику суперечку
провадивши поміж собою. (Дiї.28:24-29)
«Від часу прибуття Павла до Риму минуло багато місяців,
перш ніж з’явилися юдеї з Єрусалиму, щоб висунути свої звинувачення проти в’язня. Їхні плани вже не раз руйнувалися, і тепер,
коли Павло мав стати перед найвищим трибуналом Римської
імперії, вони не бажали ризикувати й наражати себе на чергову
поразку. Лісій, Фелікс, Фест і Агріппа заявили, що вважають
Павла невинним. Його вороги могли розраховувати на успіх
тільки за умови, що їм вдасться з допомогою інтриги схилити
імператора на свій бік. Зволікання допомогло б їм досягти мети,
оскільки вони мали б час для вдосконалення і виконання своїх
планів. Тому вони вичікували, перш ніж особисто висунути свої
звинувачення проти апостола». – Там саме. – С.453.

4. Який досвід Павла нагадує нам про те, що Божий
вибір часу є досконалий?
Четвер
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5. БОЖА ІСТИНА ЗАХИЩЕНА
а. Що зміг зробити Павло, перш ніж помер мученицькою смертю? Що він зміг проголосити? Дії 28:30, 31; 2 до Тимофія
4:6-8.
30 І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі своїм, і
приймав усіх, хто приходив до нього, 31 і проповідував він Боже
Царство, та з відвагою повною беззаборонно навчав про Господа
Ісуса Христа! (Дiї.28:30,31)
6 Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. 7 Я
змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг.
8 Наостанку мені призначається вінок праведности, якого
мені того дня дасть Господь, Суддя праведний; і не тільки мені,
але й усім, хто прихід Його полюбив. (2Тим.4:6-8)
«Хоча здавалося, що Павло позбавлений активного служіння,
він справляв вплив, ширший і триваліший, ніж якби мав змогу
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особисто відвідувати церкви, як у минулому». – Дії апостолів. – С.454.
б. Що має зміцнити нас у майбутньому? Псалом 75:11; 118:126.
11 Бо й гнів людський Тебе вихваляє, решту ж гніву Ти поясом
в’яжеш. (Пс.75:11)
126 Це для Господа час, щоб діяти: Закона Твого уневажнили.
(Пс.118:126)
«Бог завжди заступався за Свій народ у хвилини повної
безвиході, коли, здавалося, втрачена будь-яка надія на запобігання нещастю. Підступні задуми нечестивців, ворогів Церкви,
контрольовані Його силою і підвладні Провидінню. Він може
впливати на серця державних діячів; гнів бунтівних ненависників Бога, Його істини і Його народу може бути відведений в
бік, як змінюють річки свої русла, якщо Він наказує їм. Молитва
рухає руку Всемогутнього. Той, Хто керує зоряними світами в
небесних сферах, слову Якого коряться води великої безодні,
Той самий безкінечний Творець працюватиме заради блага Своїх
дітей, якщо вони з вірою прикличуть Його. Він стримуватиме
сили темряви, доки весь світ не отримає попередження і всі,
хто слухають Його, не приготуються до прийдешньої боротьби.
[Псалом 76:11 цитується]. Бог має на увазі, що істина, яка випробовує, постане на загальний огляд, вивчення та обговорення,
навіть якщо спочатку всі ставитимуться до неї з презирством.
Свідомість людей повинна бути пробуджена. Кожна боротьба,
кожен докір, наклеп – усе це буде Божим засобом для того, щоб
викликати певні питання і пробудити свідомість людей, яка б
за інших обставин ніколи не прокинулася». – Свідоцтва для
Церкви. – Т.5. – С.452, 453.
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П’ятниця

24 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Які можливості можуть надати такі ситуації, як
опинитися викинутим на берег?
2. Що свідчить про силу, яку послання Павла мали
на віруючих?
3. Яким чином Бог використовує події, такі як прибуття Павла до Риму, щоб підбадьорити нас?
4. Який досвід Павла нагадує нам про те, що Божий
вибір часу є досконалий?
5. Як Бог може використати мене для поширення
істини за тяжких обставин?

113

Пожертвування першої суботи

3 липня
для Дому молитви і
церковної школи в місті
Дібругарх, штат Ассам,
Індія

7 серпня
для
Відділу
освіти Генеральної
Конференції

4 вересня
для молитовних будинків у
Домініканській
Республіці

