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Уроки суботньої школи – спеціальна програма вивчення, яка базу-
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[...], щоб підтвердити ясність контексту. У всіх примітках вказані сторінки 
оригіналу. Рекомендується додаткове дослідження даного матеріалу.

Уроки сyботньої школи видаються щоквартально Відділом субот-
ньої школи Генеральної Конференції Адвентистів Сьомого Дня Рефор-
маційного Руху. Авторське право © 2022. Друкуються й поширюють-
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Передмова

Чому ми не можемо робити все по-своєму? Ми, звичайно, могли б, 
але це не завжди сприятиме нашому вічному спасінню. Шляхи гріховної 
людської природи не є Божими шляхами. Всемогутній пояснює: «Бо ваші 
думки – не Мої це думки, а дороги Мої – то не ваші дороги, говорить 
Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги Мої 
за ваші дороги, а думки Мої – за ваші думки» (Ісаї 55:8, 9).

Отже, ми не можемо очікувати, що Бог повністю схвалюватиме об-
межений земний спосіб життя, адже ми навіть не належимо собі! Святе 
Письмо відкриває нам, що ми куплені дорогою ціною – Кров’ю Однород-
женого Сина Божого. 

Навіть наша любов до інших людей може не бути такою, якою повин-
на бути. Усі можуть отримати користь із натхненного застереження, яке 
було дане одній сім’ї: «Наша любов найчастіше є егоїстичною, оскільки 
ми обмежуємо її певними межами. Коли ми встановлюємо тісну єдність 
і спілкування з Христом, наша любов, співчуття до людей і наші благо-
дійні справи стають глибшими, розширюються та зміцнюються в міру 
накопичення духовного досвіду. Любов та інтереси послідовників Христа 
повинні бути такими ж широкими, як світ. Ті, хто живуть за принципом 
«мені і моє», втратять вічність. Бог закликає вас як сім’ю розвивати лю-
бов, бути менш стурбованими собою і бути більш чутливими до горя та 
переживань інших людей. Той корисливий дух, який ви розвивали все 
життя, належним чином представлений в образах священника і левита, 
які пройшли повз нещасного, не надавши йому допомоги. Вони бачили, 
що людина потребує допомоги, але навмисно оминули її.

Кожному з вас потрібно прокинутися, подивитися правді в очі та спро-
бувати вибратися з лабіринту себелюбства. Використовуйте даний вам 
короткий випробувальний термін і щосили намагайтеся загладити свої 
минулі промахи. Бог поселив вас у цьому багатостраждальному світі, щоб 
випробувати вас і подивитися, чи гідні ви дару вічного життя». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.3. – С.530.

Допомога страждаючим, неосвіченим, упертим представникам люд-
ства вимагає сьогодні від нас безкорисливості. Ми не належимо собі – ми 
належимо виключно нашому Творцеві, Який дав нам приклад у житті Ісуса 
Христа. Аби правильно представляти якості характеру Неба, потрібне все 
наше єство. Ми – управителі Божої благодаті, управителі світла, ресурсів 
та талантів, які нам даровані.

Тому, щоб надихнути нас іти шляхом нашого Господа, суботні біблійні 
уроки на наступні два квартали будуть ґрунтуватися на темі: «Управителі 
в останні дні». Ми молимося про те, щоб при вивченні цих уроків Бог міг 
дарувати нам успіх у безкорисливій праці Христа! 

Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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Субота, 2 липня 2022 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ МІСТА ВІНЧЕ-
СТЕРА, ШТАТ КЕНТУККІ, США

У Святому Письмі написано: «Ви – світ-
ло для світу. Не може сховатися місто, що 
стоїть на верховині гори. І не запалюють 
світильника, щоб поставити його під посу-
дину, але на свічник, – і світить воно всім у 
домі» (Від Матвія 5:14, 15).

Штат Кентуккі, з населенням понад 4,5 
мільйони людей, – це штат на південному сході США і, напевно, найбільш 
відомим він є кентуккським тонконогом, особливим видом трави, дуже по-
живної для породистих коней, які є основним джерелом доходу штату.

Більше половини населення Кентуккі вважають себе глибоко релігійними 
людьми і більшість з них сповідують християнство. Понад 25% жителів штату 
є прихильниками баптистської віри, 8,4% – католики, 1,8% – п’ятидесятники, 
1,1% – пресвітеріанці, а решта людей – належать до інших християнських 
та нехристиянських віросповідань. Отже, наскільки важливо мати в цьому 
штаті пам’ятник Істинному та Живому Богові!

Звістка Реформації прийшла в Кентуккі в 1990-х роках, і Господь ди-
вовижним шляхом відчинив двері в ті роки. За напрочуд низьку ціну була 
придбана ділянка землі, площею 2 акри разом зі старим будинком, який був 
перебудований під церковну будівлю. Власник сусідньої ділянки пізніше 
викупив частину цієї власності, плюс кілька релігійних артефактів з будівлі 
були виставлені на аукціон та продані. Таким чином точна вартість будівлі 
церкви була окуплена. Коли члени переїхали/померли, ділянку було продано 
з прибутком. Ще одним чудом було те, що незабаром Господь дав нам гарну 
величезну церкву в столиці, якою ми могли безкоштовно користуватись.

Проте з часом місцем проживання наших членів стало місто Лексінгтон, 
тому всі зібрані ресурси тепер були зосереджені у цьому регіоні. Земля та 
будівлі в цій місцевості досить дорогі, тож Бог здійснив ще одне чудо: у 
сусідньому місті Вінчестері було виставлено на продаж церковну будівлю. 
Наші члени церкви в Кентуккі, а їх небагато, доклали багато зусиль, щоб 
придбати її. Вони зробили все можливе для цього проєкту, і вічна Євангелія 
проповідується людям цієї місцевості, а нові відвідувачі регулярно приходять 
на суботні богослужіння. Ми натхненні тим, що бачимо цей маяк у Кентуккі і 
бажаємо якнайшвидше розрахуватися з боргами, і щоб Господнє Ім’я було 
прославлене.

Ми вдячні вам за ваші щедрі дари, вони є дуже цінними для нас!

Ваші брати та сестри з громади 
міста Вінчестера, штат Кентуккі, США
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Урок 1 Субота, 2 липня 2022 року

Управитель
«Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся! 

Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки» (При-
повісті 3:5, 6).

«Щоб людина не втратила благословення результатів благодійності, 
наш Викупитель створив план залучення її до числа Своїх співпрацівни-
ків». // Рев’ю енд Геральд, 25 серпня 1874 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Служіння зцілення. – С.500-502.

Неділя	 26	червня

1. ПОСВЯЧЕННЯ
а. Що є основою християнського управління ресурсами?   

Псалом 37:4-6: «4Хай Господь буде розкіш твоя, – і Він сповнить тобі твого 
серця бажання! 5На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він 
зробить, 6і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду 
твою – немов південь»; Псалом 24:1: «Господня земля, і все, що на ній, все-
ленна й мешканці її».

«Якщо людина плекає в серці Боже Слово як незмінний принцип, якщо 
вона твердо тримається цього Слова за будь-яких обставин, то ця людина, з 
усіма довіреними їй талантами, стає покірною Господу Ісусу Христу. Її сили, і 
навіть її думки, цілковито перебувають у полоні послуху Христу. Ось що таке 
справжнє освячення. Усе, що людина переживає, зливається у досконалу 
гармонію. Вона «недостачі ні в чому не має» (Якова 1:4). Вона не утримує 
частину для себе, щоб розпорядитися нею, як їй заманеться». – У Небесних 
оселях. – С.190.

б. Поясніть головні мотиви християнина-управителя та основні цінності, 
які він прагне здобути. Від Матвія 6:33, 34: «33Шукайте ж найперш Цар-
ства Божого й правди Його, – а все це вам додасться. 34Отож, не журіться 
про завтрашній день, – бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день 
має досить своєї турботи!»; До филип’ян 3:8: «Тож усе я вважаю за втрату 
ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього 
відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа».
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«Ми свідки Христові і тому не повинні допускати, щоб світські інтереси 
повністю поглинули наш час та увагу, які ми повинні присвятити тому, що Бог 
поставив на перше місце. На кону стоять вищі інтереси. «Шукайте ж найперш 
Царства Божого й правди Його» (Від Матвія 6:33). Христос віддав усього 
Себе заради справи, яку Він прийшов звершити на землі. До нас Він зверта-
ється з такими словами: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, – хай зречеться 
самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за Мною» (Від Матвія 
16:24). Тоді «будете учні Мої» (Від Івана 15:8)». – Вісті для молоді. – С.314.
1. Яким чином ви можете продемонструвати посвячення справі 

Євангелії?

Понеділок	 27	червня

2. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
а. Управитель розпоряджається чужою власністю. Назвіть деякі важливі 

речі, керівниками яких ми є. 1 до коринтян 4:1, 2: «1Нехай кожен нас так 
уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць; 2а що 
ще шукається в доморядниках, – щоб кожен був знайдений вірним».

«Ті, кому Бог довірив Свою істину, повинні мати такий самий благо-
дійний дух, який виявив Христос. Вони повинні прийняти для себе такі ж 
великі плани дій. Їм необхідно мати лагідний, доброзичливий дух стосовно 
бідних людей і відчувати себе у певному сенсі Божими управителями. 
Божі працівники повинні берегти все, що мають, – майно, розумові сили, 
духовну міцність, – не як свою власність, але як отримане ними на певний 
час для поширення справи Христа на землі. Подібно до Христа, вони не 
повинні уникати своїх ближніх, але, навпаки, шукати спілкування з ними 
з метою злиття на інших людей тих Небесних благословень, які вони 
отримали від Бога». – Служителі Євангелії. – С.335.

б. Де християнин-управитель накопичує багатство? Від Матвія 6:19-21, 
24, 33: «19Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де 
злодії підкопуються й викрадають. 20Складайте ж собі скарби на небі, де ні 
міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. 
21Бо де скарб твій, – там буде й серце твоє!.. 24Ніхто двом панам служити не 
може, – бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде трима-
тись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні… 33Шу-
кайте ж найперш Царства Божого й правди Його, – а все це вам додасться».

«Бог бажає, щоб ми обрали Небесне замість земного. Він відкриває нам 
можливість помістити кошти, які у нас є, в Небесну скарбницю. Він підтримає 
нас у досягненні найвищих цілей, подбає про збереження наших найдорого-
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цінніших скарбів. Він проголошує: «Я зроблю людину дорожчою від щирого 
золота, і [смертну] людину – від офірського золота» (Ісаї 13:12). Коли 
багатства, котрі точить міль і роз’їдає іржа, будуть знищені, послідовники 
Христа зможуть тішитися своїми Небесними скарбами, нетлінними багат-
ствами». – Наочні уроки Христа. – С.374.

в. Як християни-управителі ставляться до багатства, що довірене їм Госпо-
дом? 1 до Тимофія 6:18, 19: «18Щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, 
були щедрі та пильні, 19щоб збирали собі скарб, як добру основу в майбутньому, 
щоб прийняти правдиве життя»; Приповісті 19:17: «Хто милостивий до 
вбогого, той позичає для Господа, і чин його Він надолужить йому».

«Усі повинні чітко розуміти, що вони управителі, а не господарі, і що вже 
наближається час, коли їм доведеться дати звіт про те, як вони використали 
кошти їхнього Господа. Ці кошти необхідні для Божої справи. Разом із Дави-
дом ми повинні сказати: «Бо все це – від Тебе, і з Твоєї руки дали ми Тобі» 
(1 Хронік 29:14)». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.382. 
2. Як описується робота християнина-управителя?

Вівторок	 28	червня	
3. ПОЗИТИВНЕ СТАВЛЕННЯ
а. Про що повинен думати християнин-управитель перед лицем економіч-

ної кризи? До филип’ян 4:13: «Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в 
Ісусі Христі»; До римлян 8:28: «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто 
покликаний Його постановою, усе допомагає на добре».

б. Чому наше ставлення до фінансових питань є настільки важливим? При-
повісті 16:2: «Всі дороги людини чисті в очах її, та зважує душі Господь».

в. Які застереження дані християнам-управителям щодо наших поглядів 
і спонукань? 1 Івана 2:15, 16: «15Не любіть світу, ані того, що в світі. 
Коли любить хто світ, у тім немає любови Отцівської, 16бо все, що в світі: 
пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, – [це] не від 
Отця, а від світу».

«Сатана увесь час пропонує Божим вибраним дітям якісь спокуси та 
стимули, щоб відвернути їх від важливої справи приготування до майбутніх 
подій. Він є спокусником і майстерним чарівником у повному сенсі цього 
слова. Він зодягає свої плани та пастки в покрови світла, запозиченого ним 
на Небі. Він спокушав Єву скуштувати забороненого плоду, навіюючи, що 

П
ам

’я
т

ай
т

е,
 б

уд
ь 

ла
ск

а,
 п

ро
 с

пе
ці

ал
ьн

і п
ож

ер
т

ву
ва

нн
я 

дл
я 

м
іс

т
а 

В
ін

че
ст

ер
а,

 ш
т

ат
 К

ен
т

ук
кі

, С
Ш

А
!



10

це принесе їй величезні переваги. Сатана спонукає своїх агентів вводити 
усілякі нові винаходи, такі, як права на різні винаходи, щоб адвентисти, які 
поспішають розбагатіти, впали в спокусу, були вловлені і завдали собі багато 
горя. Він постійно пильнує, постійно намагається полонити світ і увесь час 
через світських людей пропонує щось приємне і захоплююче, аби переконати 
необачних братів, які вірять в істину, об’єднатися зі світськими людьми. По-
жадливість очей, жага приємних і захоплюючих розваг є спокусою та тенетами 
для Божого народу. Сатана має багато майстерно сплетених, небезпечних 
тенет, які на перший погляд здаються невинними, але за допомогою яких він 
готується спритно спокусити і зачарувати Божих дітей. Постійно рекламуються 
розважальні шоу, веселощі, лекції з френології та багато інших заходів, які 
розраховані на те, щоб змусити Божий народ полюбити світ і те, що є у світі. 
Віра слабшає через це об’єднання зі світом, і кошти, які потрібно вкладати 
у справу істини для теперішнього часу, передаються до ворожого стану. За 
допомогою цих хитрих пасток сатана майстерно спустошує гаманці Божих 
дітей, і вони накликають на себе несхвалення Господа». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.1. – С.550, 551.
3. Як ваші погляди впливають на прийняття рішень щодо фінан-

сових питань?

Середа	 29	червня	
4. ДОВIРА
а. Що оточує істинного християнина-управителя? Псалом 32:10: «Багато 

хворіб на безбожного, хто ж надію [свою] покладає на Господа – того ми-
лість оточує!».

б. Які якості має вірний управитель Господа?     
Приповісті 3:5, 6: «5Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій 
не покладайся! 6Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої 
стежки»; Йова 23:12: «Я не відступався від заповідей Його губ, над уставу 
свою я ховав слова уст Його».

«Псалмомовець пише: «Надійся на Господа й добре чини, землю за-
мешкуй та правди дотримуй!» (Псалом 37:3). «Надійся на Господа!» Кожний 
новий день має свої негаразди, турботи та труднощі. Зустрічаючись разом, 
ми більше всього говоримо один з одним про наші труднощі та випробування. 
Скільки зайвого клопоту нас мучить! Ми так часто живимо страх і виражає-
мо занепокоєння, що оточуючі нас люди можуть подумати, що в нас немає 
співчутливого люблячого Спасителя, готового чути наші прохання і послати 
допомогу у важкий для нас час». – Дорога до Христа. – С.121.
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в. Опишіть деякі уроки з природи, які можуть бути повчанням для христи-
янина-управителя. Від Матвія 6:25-30: «25Через те вам кажу: Не журіться 
про життя своє – що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, – у 
що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? 26Погляньте 
на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте 
ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? 27Хто ж 
із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого [бодай] ліктя одного? 
28І про одяг чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають 
вони, – не працюють, ані не прядуть. 29А Я вам кажу, що й сам Соломон у 
всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. 30І коли польову ту траву, що 
сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, – скільки ж 
краще [зодягне] Він вас, маловірні!».

«Усе в природі, служачи і підтримуючи життя на землі, цим самим підтри-
мує і своє життя. «Давайте – і дадуть вам» (Від Луки 6:38) – цей непоруш-
ний урок записаний не тільки на сторінках Святого Письма, а й на сторінках 
природи». – Виховання. – С.103.

«Погляньте на [ті он] лілеї», – говорить Ісус – «як зростають вони» (Від 
Матвія 6:28), як вони піднімаються з темної, холодної землі, з багнистого 
болота і наповнюють усе навкруг красою та пахощами. Хто б міг подумати 
про таку красу, дивлячись на жорстку, коричневу цибулину лілії? Але коли за 
покликом Божим і під дією дощу та сонячних променів у ній пробуджується 
дане Богом життя, усі захоплюються її красою й чарівністю. Саме таким чи-
ном виявляє себе Боже життя у кожній людській душі, що піддається дії Його 
благодаті; вона сходить на кожного так щедро, як дощ і сонячне проміння. 
Словом Божим створені квіти, і це ж Слово творить в нас благодать Його Духа.

Закон Божий – це Закон любові. Бог оточив нас красою природи, щоб 
навчити, що ми живемо на землі не лише для того, щоб працювати, будува-
ти, копати, прясти і творити, але також і для того, щоб за допомогою любові 
Христа зробити життя прекрасним, радісним і приємним, як квіти, щоб через 
служіння любові приносити радість іншим». – Блаженства, промовлені на 
горі. – С.97.
4. Що потрібно, аби повністю довірити Богові управління вашими 

фінансами?

Четвер	 30	червня	

5. ВДЯЧНІСТЬ
а. Що робить християнин-управитель, коли знаходить справжні скарби 

Всесвіту? Від Луки 15:8, 9: «8Або яка жінка, що має десять драхм, коли 
згубить драхму одну, не засвічує світла, і не мете хати, і не шукає уважно, 
аж поки не знайде? 9А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже: 
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«Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму!»; 1 до солунян 5:18: 
«Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі».

«Забуваючи про наші власні труднощі та переживання, прославляймо 
Бога за можливість жити для слави Його Імені. Нехай нові благословення 
кожного нового дня пробуджують хвалу в наших серцях за ці прояви Його 
люблячої турботи. Коли ви вранці відкриваєте очі, дякуйте Богові за те, що Він 
зберігав вас уночі. Дякуйте Йому за Його мир у вашому серці. Вранці, опівдні 
й увечері нехай подяка підноситься до Неба як приємні пахощі». // Рев’ю енд 
Геральд, 2 червня 1910 року.

«Хіба ми не маємо причин говорити про Божу благодать і розповідати 
про Його силу? Коли наші друзі надають нам якусь послугу, ми вважаємо 
своїм обов’язком подякувати їм за доброту. Наскільки ж з більшою радістю 
ми повинні дякувати Другові, від Якого походить усяке добре давання та 
дар досконалий. У кожній громаді зрощуймо дух подяки Богові. Навчаймося 
хвалити Бога в наших сім’ях». – Моє життя сьогодні. – С.170.

б. За що найбільше дякує християнин-управитель?    
Псалом 119:14, 72, 127: «14З дороги свідоцтв Твоїх радію я, як маєтком ве-
ликим… 72Ліпший для мене Закон Твоїх уст, аніж тисячі золота й срібла… 
127Тому я люблю Твої заповіді більш від золота й щирого золота».

«Славні можливості, запропоновані Ізраїлеві, могли бути реалізовані 
лише через послух Божим Заповідям. Та сама шляхетність характеру, та сама 
повнота благословень – благословень для розуму, душі й тіла, благословень 
для дому і поля, благословень для теперішнього життя і життя прийдешньо-
го – можливі для нас лише через послух». – Наочні уроки Христа. – С.305.

П’ятниця	 	1	липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 

1. Яким чином ви можете продемонструвати посвячення справі 
Євангелії?

2. Як описується робота християнина-управителя?
3. Як ваші погляди впливають на прийняття рішень щодо фінан-

сових питань? 
4. Що потрібно, аби повністю довірити Богові управління вашими 

фінансами? 
5. Що ви виявляєте, коли «підраховуєте» свої благословення?
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Урок 2 Субота, 9 липня 2022 року 

Вірний управитель
«Я сказав: «Моя доля, о Господи, щоб держатись мені Твоїх слів» 

(Псалом 119:57).
«Усе, чим ми володіємо, наші розумові та фізичні сили, усі благо-

словення нинішнього та майбутнього життя даються нам із печаткою 
Голгофського хреста». // Рев’ю енд Геральд, 14 грудня 1886 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання дітей. – С.150-168;
Виховання. – С.135-137.

Неділя	 3	липня

1. ЗАДОВОЛЕНІСТЬ
а. Що усвідомлюють християни-управителі щодо всього свого земного 

майна? Йова 1:21: «Та й сказав: «Я вийшов нагий із утроби матері своєї, і 
нагий повернусь туди, [в землю]! Господь дав, – і Господь узяв... Нехай буде 
благословенне Господнє Ім’я!».

«Усе належить Богові. Люди можуть нехтувати Його вимогами. У той час 
як Він щедро зливає на них Свої благословення, вони можуть використовувати 
Його дари для свого особистого, егоїстичного задоволення; але вони будуть 
покликані дати звіт за своє управління.

Управитель ототожнюється зі своїм паном. Він бере на себе відпові-
дальність управителя і повинен діяти замість свого пана, роблячи все так, 
як робив би його пан, якби був присутній особисто. Інтереси його пана ста-
ють його особистими інтересами. Положення управителя – дуже почесне 
та достойне, бо його пан довіряє йому. Якщо в якомусь випадку він чинить 
егоїстично і зловживає своїми перевагами, розпоряджаючись багатствами 
свого пана заради власної вигоди, він паплюжить довіру, яка покладена на 
нього». – Свідоцтва для Церкви. – Т.9. – С.246.

б. Чому християни-управителі повинні задовольнятися своїм земним май-
ном, навіть якщо його небагато? Псалом 37:16: «Краще мале справедливого, 
ніж велике багатство безбожних, і то багатьох»; Приповісті 15:16: «Ліпше 
мале у Господньому страху, аніж скарб великий, та тривога при тому»;   
1 до Тимофія 6:8: «А як маєм поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з 
того».
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«Ми розмірковуємо про Ісуса, Творця всіх світів, і про те, як Він при-
йшов у світ бідною людиною. Йому ніде було схилити голову. Отже, бід-
ність – це не безчестя. Гріх – це безчестя». – Матеріали 1888 року. Еллен 
Г. Уайт. – С.1514.
1. Як ви можете бути задоволені своїм земним майном?

Понеділок	 4	липня

2. НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ
а. Оскільки ми є християнами-управителями, яким має бути наше став-

лення до наших сусідів та їхнього майна? Повторення Закону 16:19: «Не 
викривиш закону, – не будеш дивитися на особу, і не візьмеш підкупу, бо підкуп 
осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих».

«В останній великій боротьбі між послідовниками Христа та силами піть-
ми сатана пропонує свої хабарі чоловікам та жінкам. Деякі продають себе 
за безцінь, бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душі своїй 
зашкодить?». – Рукописи. – Т.19. – С.243.

«Ми повинні виявляти особливий інтерес, коли розглядаємо речі, що 
належать іншим людям, не з метою заволодіння ними, не для того, щоб 
робити зауваження та представляти їх у хибному світлі, а щоб бути спра-
ведливими у справах з нашими братами та всіма, з ким ми маємо будь-які 
стосунки».  – Щоб мені пізнати Його. – С.176.

б. Що, за бажанням Бога, нам необхідно усвідомити про згубність упередже-
ності (рос. слово «лицеприятие»)? Повторення Закону 24:17: «Не скривиш 
суду на приходька, на сироту, і не будеш брати в заставу вдовиної одежі»; 
До римлян 2:11: «Бо не дивиться Бог на обличчя!».

«Бог не визнає жодної національної, расової чи кастової відмінності. 
Він – Творець людства. Усі люди – одна сім’я завдяки творінню й викуплен-
ню. Христос прийшов зруйнувати будь-яку стіну розділення, усунути всяку 
перешкоду у дворах храму, аби кожна душа могла мати вільний доступ до 
Бога. Його любов настільки широка, глибока і повна, що проникає всюди. 
Вона звільняє від сатанинського впливу всіх обманутих дияволом і підводить 
їх до Божого престолу, оточеного райдугою обітниці. У Христі немає ні юдея, 
ні геллена, ні раба, ні вільного». – Пророки і царі. – С.369, 370.

«Причина усіх розділень та розбіжностей полягає у відокремленні від 
Христа. Христос є Центром, до Якого повинні бути залучені всі, бо чим ближ-
че ми підходимо до Центру, тим ближче ми у співчутті, милосерді та любові 
знаходимося один до одного, набуваючи характеру Ісуса і перетворюючись 
на Його подобу. Бог не дивиться на обличчя...
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Син Безмежного Бога, Господь життя і слави смиренно зайняв найскром-
ніше положення у нашому світі, щоб ніхто не відчував себе відчуженим у 
Його присутності. Він став доступним для всіх. Він не обирав для спілкування 
кількох улюбленців, нехтуючи рештою». – Щоб мені пізнати Його. – С.99.
2. Як ви повинні ставитись до інших людей у ваших фінансових 

угодах? 

Вівторок	 5	липня

3. ЧЕСНІСТЬ
а. Яке благословення дане тим, хто зберігає чесність у всіх своїх комерційних 

угодах? Приповісті 10:9: «Хто в невинності ходить, той ходить безпечно, 
а хто кривить дороги свої, буде виявлений».

б. Що має об’єднувати дії, слова і навіть думки християнина-управителя? 
Приповісті 12:5, 17: «5Думки праведних – право, підступні заміри безбож-
них – омана»… 17Хто правду говорить, той виявлює праведність, а свідок 
брехливий – оману»; Приповісті 14:2: «Хто ходить в простоті своїй, боїться 
той Господа, а в кого дороги криві, той погорджує Ним».

«Умови, на яких Бог доручив нам управління ресурсами (Його майном), 
зобов’язують нас не лише перед Ним Самим, а й перед оточуючими». – Ви-
ховання. – С.139.

в. Як Бог ставиться до тих, котрі нечесні у бізнесі?     
Приповісті 16:11: «Вага й шальки правдиві – від Господа, все каміння вагове 
в торбинці – то діло Його»; Приповісті 20:10: «Вага неоднакова, неоднакова 
міра, – обоє вони – то огида для Господа».

«Чесне і нечесне, чисте і нечисте не породжується величиною будь-якої 
справи або її незначністю. Найменше відхилення від чесності поміщає нас 
на територію ворога, і таким шляхом ми будемо крок за кроком, поступово 
йти вперед до несправедливості. Більшість християн світу поклали між 
своїми справами та своєю релігією велику перешкоду». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.4. – С.337.

«Чесна, сумлінна людина, згідно з визначенням Христа, – це людина, 
яка у всьому виявлятиме непохитну порядність і чесність. Полегшені гирі 
та неправильні ваги, за допомогою яких багато хто прагне сприяти своєму 
земному процвітанню, – огида в очах Господа. Проте багато тих, хто говорить 
про себе, що вони дотримуються Божих заповідей, користуються фальши-
вими гирями та неправильними вагами. Коли людина насправді пов’язана 
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з Богом, і дійсно дотримується Його Закону, саме її життя засвідчить цей 
факт, бо всі її вчинки узгоджуватимуться з вченням Христа. Вона не продасть 
своєї честі за великий прибуток. Її принципи будуються на правильній основі 
і відображаються у всіх її земних справах. Тверда і непідкупна порядність 
виблискує подібно до золота серед сміття та відходів цього світу. Обман, 
брехня і невірність можуть бути приховані від людських очей, але не від 
очей Бога. Божі ангели, які спостерігають за розвитком характеру і зважують 
моральну гідність людини, записують у Небесних книгах усі ці дрібні угоди, в 
яких відкривається справжній характер. Якщо працівник, який щодня займа-
ється своїм ремеслом, виконує роботу несумлінно і недбало, то світ буде 
правий, якщо судитиме про релігію такого працівника за його ставленням до 
справи». – Там саме. – С.310, 311.
3. Які благословення ви отримаєте, якщо будете чесними у всіх 

ваших угодах?

Середа	 6	липня

4. СМИРЕННЯ
а. Яка нагорода смиренного християнина-управителя? Псалом 37:11: «А 

покірні вспадкують землю, – і зарозкошують миром великим!»; Приповісті 
22:4: «Заплата покори і страху Господнього, – це багатство, і слава, й 
життя»; Від Матвія 18:4: «Отже, хто впокориться, як дитина оця, той 
найбільший у Царстві Небеснім».

«Велична любов до Бога і безкорислива любов один до одного – це 
найкращий дар, який може послати наш Небесний Отець. Нехай усі вірую-
чі наблизяться до Бога і один до одного, щоб Бог міг наблизитися до них. 
Жодну людину не можна підносити і звеличувати. Ніхто не повинен вважати, 
що він є непогрішний тому, що був освічений Богом і використаний Ним для 
приведення душ до істини. Наші обдарування є цінними, лише якщо вони 
використовуються як Богом даровані таланти для звеличення істини. Той, 
через кого діє Бог, ніколи не повинен звеличувати себе, ніколи не повинен 
прагнути панувати. Як мудрий управитель ця людина повинна щиро і сми-
ренно виконувати свою роботу. Вона повинна служити Богу, передаючи те, 
що отримала, ясно і рішуче проголошуючи істину в любові. Таким чином 
вона повинна просвітлювати інших, завжди пам’ятаючи, що тільки Бог може 
впливати на розум і очищати серце». – Рукописи. – Т.21. – С.275.

б. Що має характеризувати всіх тих, котрі прагнуть бути в числі Божих 
вибраних? Приповісті 29:23: «Гординя людини її понижає, а чести набуває 
покірливий духом».
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«Любов, співчуття та ніжність мають проявлятися серед нас. Як вибрані 
Божі діти зодягніться в милосердя і доброту. Гріхи, які звершувалися до 
навернення, потрібно відкинути разом зі старою людиною. А новій людині 
через Ісуса Христа треба зодягнутися у «щире милосердя, добротливість, 
покору, лагідність, довготерпіння» (До колосян 3:12).

Ті, хто воскресли з Христом, щоб ходити в новому житті, є вибраними 
Божими дітьми. Вони святі для Господа і визнані Ним як Його улюблені. 
Саме вони уклали урочистий договір, щоб відрізнитись, виявляючи смирен-
ність розуму. Вони повинні зодягнутися в одяг праведності. Вони повинні 
відокремитися від світу, від його духу, його звичаїв і повинні показати, що 
навчаються у Того, Хто говорить: «бо Я тихий і серцем покірливий» (Від 
Матвія 11:29). Якщо вони усвідомлять, що померли з Христом, якщо вони 
дотримуватимуться своєї обітниці, яка була дана під час хрещення, світ не 
зможе привернути їх і змусити відмовитися від Христа. Якщо вони житимуть 
життям Христа у цьому світі, то стануть учасниками Божественного єства. 
Тоді, коли з’явиться Христос, Котрий є нашим життям, вони також являться 
з Ним у славі». – Там саме. – Т.19. – С.236, 237.
4. Як смирення може виявлятися в моєму житті на практиці?

Четвер	 7	липня	

5. ПОКОРА
а. Які характеристики були показані Івану Богослову, коли він побачив 

Божий народ у ці останні дні? Об’явлення 14:12: «Тут терпеливість святих, 
що додержують заповіді Божі та Ісусову віру!».

б. Де ми знаходимо інструкції щодо законних комерційних принципів? 
Повторення Закону 5:32: «І будеш пильнувати виконувати їх, як наказав 
вам Господь, Бог ваш, – не збочите ні праворуч, ні ліворуч»; Повторення 
Закону 25:13-15: «13Не буде в тебе в торбі твоїй подвійного каменя до ваги, 
великого й малого, 14не буде тобі в твоїм домі подвійної ефи, великої й малої. 
15Камінь до ваги буде в тебе повний і справедливий, ефа буде в тебе повна й 
справедлива, щоб продовжилися дні твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає 
тобі»; Від Луки 11:28: «А Він відказав: «Так. Блаженні ж і ті, хто слухає 
Божого Слова і його береже!».

«Немає жодної сфери діяльності, де Біблія не вказувала б на щось суттє-
ве. Біблійні принципи старанності, чесності, ощадливості, поміркованості та 
чистоти є секретом справжнього успіху. Багато з цих принципів перерахову-
ються в Книзі Приповістей і складають скарбницю практичної мудрості. Де 
торговець, ремісник, керуючий будь-якого відомства може знайти кращі пора-
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ди для себе або своїх службовців, ніж ці слова мудреця: [Приповісті 22:29; 
14:23; 13:4; 23:21; 20:19; 17:27; 20:3; 4:14; 6:28; 13:20; 18:24 цитується]…

Людина могла би уникнути багатьох фінансових невдач і крахів, прислуха-
ючись до попереджень, що так часто повторюються і виділяються в Писанні…

Дотримуючись цих принципів, будь-яке суспільство буде процвітати, 
незалежно від того світське воно чи релігійне. Саме ці принципи збережуть 
майно та життя. Довіра і співпраця існують у світі завдяки Божому Закону, 
який записаний в Його Слові та в серцях людей, в котрих, хоча й важко, 
можна ще роздивитися його рядки, часто непомітні й майже стерті». – Ви-
ховання. – С.135-137.

П’ятниця	 8	липня	

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 

1. Як ви можете бути задоволені своїм земним майном?
2. Як ви повинні ставитись до інших людей у ваших фінансових 

угодах?
3. Які благословення ви отримаєте, якщо будете чесними у всіх 

ваших угодах?
4. Як смирення може виявлятися в моєму житті на практиці?
5. Назвіть деякі переваги щодо фінансової чесності.
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Урок 3 Субота, 16 липня 2022 року

Долаючи погані нахили (I)
«Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ!»  

(Якова 3:16).
«Визнаємо ми це чи ні, але ми усього лише управителі, яких Бог 

наділив талантами та можливостями, ми живемо в цьому світі, щоб 
звершувати справу, яка визначена Ним». – Виховання. – С.137. 

Додаткові матеріали для вивчення: 
Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.242-248.

Неділя	 10	липня

1. ЗАЗДРІСТЬ І ПОРОДЖЕНІ НЕЮ ГРІХИ
а. Поясніть походження гордості, заздрості, честолюбства та їхні гіркі на-

слідки. Ісаї 14:12-15: «12Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная 
зоре, ти розбився об землю, погромнику людів! 13Ти ж сказав був у серці своє-
му: «Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на 
горі збору богів, на кінцях північних, 14підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь 
Всевишньому!» 15Та скинений ти до шеолу, до найглибшого гробу!».

«Гордість і честолюбство спонукали Люцифера оскаржувати Боже 
правління, домагатися усунення правління, запровадженого на Небесах. 
З часу свого падіння він поставив собі за мету навіювати людям той самий 
дух заздрості та незадоволення, ті ж честолюбні прагнення високих посад і 
почестей». – Патріархи і пророки. – С.403.

б. Опишіть тілесний розум людини, яка може померти другою смертю. 
1 до коринтян 3:3: «Бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між 
вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите?»; До римлян 
8:6, 7: «6Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир, 
7думка-бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться Законові Божому, та 
й не може»; Якова 3:14, 15: «14Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в 
серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду, – 15це не 
мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська».

«Якщо ваше серце відкрите для заздрощів і злих підозр, Дух Святий 
не може перебувати у вас». – Свідоцтва для Церкви. – Т.8. – С.191.
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в. Яким чином заздрість впливає на вашу особистість і духовний та фі-
зичний стан? Йова 5:2: «Бо гнів побиває безглуздого, а заздрощі смерть 
завдають нерозумному!»; Приповісті 14:30: «Лагідне серце – життя то для 
тіла, а заздрість – гнилизна костей»; Приповісті 27:4: «Лютість – жор-
стокість, а гнів – то затоплення, та хто перед заздрістю встоїть?».

«Заздрісна людина розповсюджує навколо себе отруйну атмосферу; вона 
викликає відчуження між друзями, збуджує ненависть та повстання проти 
Бога і людини. Така людина завжди думає про себе, що вона найкраща і 
вища за всіх, але вона не досягає свого особистого вдосконалення за до-
помогою героїчних, самовідданих зусиль, а, перебуваючи в недосконалості, 
принижує своїх ближніх, які дійсно заслуговують на високу оцінку». – Там 
саме. – Т.5. – С.56.
1. Як впливає заздрість на ваше управління ресурсами?

Понеділок	 11	липня

2. ЗАЖЕРЛИВІСТЬ У СЕРЦІ
а. Як зажерливість приводить до порушення Божих заповідей? Вихід 20:17: 

«Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба 
його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього 
твого!».

 Що ми знаємо про цей гріх з того, що сталося з Аханом?   
Ісуса Навина 7:20-26: «20І відповів Ахан до Ісуса та й сказав: «Дійсно, згрішив 
я Господеві, Богові Ізраїля, і зробив так та так. 21І побачив я в здобичі одного 
доброго шін’арського плаща, і дві сотні шеклів срібла, і одного золотого зливка, 
п’ятдесят шеклів вага його, – і забажав я їх, і взяв їх. І ось вони сховані в землі в 
середині намету мого, а срібло під ним». 22І послав Ісус посланців, і побігли вони 
до намету, аж ось сховане [воно] в наметі, а срібло під ним. 23І забрали його з 
середини намету, і принесли його до Ісуса та до всіх Ізраїлевих синів, і поклали 
його перед Господнім лицем. 24І взяв Ісус Ахана, Зерахового сина, і те срібло, і 
того плаща, і того золотого зливка, і синів його, і дочок його, і вола його, і осла 
його, і отару його, і намета його, і все, що його, а ввесь Ізраїль із ним, та й 
повиводили їх до долини Ахор. 25І сказав Ісус: «Нащо ти навів нещастя на нас? 
Нехай на тебе наведе це нещастя Господь цього дня!» І вкаменували його, увесь 
Ізраїль, камінням. І попалили їх в огні, і вкаменували їх камінням. 26І поставили 
над ним велику камінну могилу, [що стоїть] аж до цього дня. І спинив Господь 
лютість гніву Свого, тому назвав ім’я того місця: Ахор, аж до цього дня».

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

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

А чи не зустрічаються нині подібні гріхи, всупереч серйозним і недвоз-
начним застереженням? Заборона потурання користолюбству є такою ж 
ясною, як і заборона Аханові привласнювати трофеї Єрихона. Бог вважає 
цей гріх ідолопоклонством. Нам дані застереження: «Не можете Богові 
служити й мамоні» (Від Матвія 6:24). «Глядіть, остерігайтеся всякої 
зажерливости, – бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку 
його» (Від Луки 12:15). «Зажерливість нехай навіть не згадується поміж 
вами, як личить святим» (До ефесян 5:3). Ми знаємо про страшну долю, 
що спіткала Ахана, Юду, Ананія та Сапфіру. А першим з усіх був Люцифер, 
«син зірниці досвітньої» (Ісаї 14:12), котрий, забажавши високого становища, 
навіки втратив славу й блаженство Небес. І все ж, незважаючи на всі ці за-
стереження, користолюбство процвітає. Воно усюди залишає свій слизький 
слід, стає причиною незадоволення та розладу в сім’ях, викликає заздрість та 
ненависть бідних стосовно багатих, спонукає багатих пригноблювати їх. Цей 
гріх існує не лише у світі, а й у Церкві». – Патріархи і пророки. – С.496, 497.

б. Яким має бути наше ставлення до тих людей, котрими керує дух зажер-
ливості? До ефесян 5:5: «Знайте бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, 
або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому й Божому 
Царстві!»; 1 до коринтян 5:11: «А тепер я писав вам не єднатися з тим, 
хто зветься братом, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи 
злоріка, чи п’яниця, чи хижак, – із такими навіть не їсти!».

в. Які інші грішники водночас з зажерливими людьми не будуть допущені 
до Царства Божого? 1 до коринтян 6:10: «Ні злодії, ні користолюбці, ні 
п’яниці, ні злоріки, ні хижаки – Царства Божого не вспадкують вони!».

2. Які стосунки ви повинні мати з тими людьми, котрі не дотриму-
ються принципів християнського управління ресурсами?

Вівторок	 12	липня	
3. ГРІХ ЖАДІБНОСТІ
а. Що відбувається, після того як заздрість і жадібність укорінюються в 

серці людини? Йова 5:2-5: «2Бо гнів побиває безглуздого, а заздрощі смерть 
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завдають нерозумному! 3Я бачив безумного, як він розсівся, – та зараз оселя 
його спорохнявіла... 4Від спасіння далекі сини його, вони без рятунку почавлені 
будуть у брамі! 5Його жниво голодний поїсть, і з-між терну його забере, – і 
спрагнені [ось] поковтають маєток його!».

«Писання змальовує стан нашого світу напередодні Другого приходу 
Христа. Апостол Яків малює картину, що великого поширення набудуть жа-
дібність і пригноблення. Він говорить: «А ну ж тепер ви, багачі... Ви скарби 
зібрали собі на останні дні! Ось голосить заплата, що ви затримали в 
робітників, які жали на ваших полях, і голосіння женців досягли вух Господа 
Саваота! Ви розкошували на землі й насолоджувались, серця свої вигоду-
вали, немов би на день заколення. Ви Праведного засудили й убили, Він вам 
не противився!» (Якова 5:1, 3-6). Цю картину ми спостерігаємо сьогодні. 
Будь-якими способами, вдаючись до утисків і здирств, люди награбовують 
величезні багатства, у той час коли крики голодуючих людей підносяться до 
Бога». – Наочні уроки Христа. – С.170.

б. Який результат буде у тих випадках, коли багатство егоїстично утри-
мується жадібними власниками? Екклезіаста 5:12: «Є лихо болюче, я 
бачив під сонцем його: багатство, яке бережеться його власникові на лихо 
йому».

«Жадібний за природою багатій накопичує гроші шляхом експлуатації 
найманої праці. Він наживається за чужий рахунок, збираючи собі скарб, 
який з’їсть його тіло, наче вогонь». – Духовні дари. – Т.2. – С.247.

в. Яким чином безбожні люди виявляють те, що в них є на серці та в розумі? 
Псалом 10:3: «Бо жаданням своєї душі нечестивий пишається, і проклинає 
зажерливого, якого зневажає Господь» (переклад з англ.).

«Люди у своїй сліпоті хваляться дивовижним науково-технічним прогре-
сом і освіченістю, але перед оком Всезнаючого відкривається винуватість 
та порочність їхніх сердець. Небесні спостерігачі бачать землю, сповнену 
насильством та злочинами. Багатство набувається завдяки майстерному 
пограбуванню, причому обкрадаються не лише люди, а й Бог. Люди вико-
ристовують Його засоби для потурання своєму егоїзмові. Вони хапають усе, 
що можуть, аби тільки догодити своїй жадібності. Корисливість і чуттєвість 
переважають у світі. Люди плекають у собі риси характеру першого великого 
ошуканця. Вони сприймають його як Бога і сповняються його духом». – Сві-
доцтва для Церкви. – Т.6. – С.14, 15.
3. Який результат жадібного життя?
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Середа	 13	липня	

4. ГОРДІСТЬ 
а. Поняття гордості високо цінується в цьому світі. Як Святе Письмо описує 

гордість? Приповісті 16:5: «Огида для Господа всякий бундючний, – ручуся: 
не буде такий без вини!».

б. Що Господь зробить з гордими людьми? Приповісті 15:25: «Дім пишних 
руйнує Господь, але ставить межу для вдови»; Приповісті 16:18, 19: «18Перед 
загибеллю гордість [буває], а перед упадком – бундючність. 19Ліпше бути покір-
ливим із лагідними, ніж здобич ділити з бундючними»; Від Луки 18:14: «Говорю 
вам, що цей повернувся до дому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, 
хто підноситься, – буде понижений, хто ж понижається, – той піднесеться».

 Опишіть, що було показане слузі Господа щодо кінця гордих людей. Як 
цього можна уникнути? 

«Я бачила, що Бог ненавидить гординю, і всі гордовиті люди та ті, котрі 
чинять безбожно, будуть, як солома, і попалить їх вогонь у день прийдешній. 
Я бачила, що звістка Третього Ангела ще має впливати на чимало сердець, які 
сповідують віру в неї, і очистити їх від гордині, егоїзму, жадібності та любові 
до світу». – Свідоцтва для Церкви. – Т.1. – С.132, 133. 

в. Що проявляється в житті християнина-управителя замість гордості? 
Якова 4:6: «Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє: «Бог проти-
виться гордим, а смиренним дає благодать».

«Хто вивчає життя Христа і дотримується Його вчення, той уподібниться до 
Христа. Вплив такої людини буде подібний до Христового впливу. Вона виявить 
здоровий характер, оскільки вона є міцно утвердженою у вірі і не зазнає поразки 
від сатани через марнославство та гординю. Вона прагне йти смиренним шляхом 
слухняності, виконуючи волю Бога. Її характер поширює вплив, який свідчить на 
користь просування Божої справи і здорової чистоти Його роботи…

В особі таких повністю навернених душ світ має свідків сили істини, яка 
освячує та впливає на людський характер. Через таких віруючих Христос 
знайомить світ зі Своїм характером і Своєю волею. У житті Божих дітей сві-
тові відкривається благословення служіння Господу та прокляття для тих, 
хто не виконує Його заповідей. Чітка лінія поділяє ці дві групи людей. Усі, 
хто дотримуються Божих заповідей, оберігаються Його великою силою від 
згубного впливу злочинців Його Закону. Усі віруючі люди, від найскромніших 
до тих, котрі займають найвищі посади, оберігаються силою Бога через віру 
в спасіння». – Євангелизм. – С.315, 316.
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4. Що має бути основою ваших фінансових рішень?

Четвер	 14	липня	
5. ЛЮБОВ ДО ГРОШЕЙ
а. Що принесе вам любов до грошей? 1 до Тимофія 6:10: «Бо корінь усього ли-

хого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали 
на себе великі страждання»; Екклезіаста 5:9: «Хто срібло кохає, той не наси-
титься сріблом, хто ж кохає багатство з прибутком, це марнота також!».

«Біблія не осуджує людей за багатство, якщо воно придбане чесним 
шляхом. Не гроші, а любов до них є коренем усякого зла. Це Бог дає лю-
дям силу здобувати багатство; і в руках того, хто діє як Божий управитель, 
неегоїстично використовуючи свої кошти, багатство є благословенням як 
для його власника, так і для світу. Проте багато людей, захоплені прагнен-
ням до земного багатства, стають нечутливими до Божих вимог та потреб 
ближніх. Власне багатство вони сприймають як засіб для самозвеличення. 
Вони додають будинок до будинку, землю до землі, наповнюють свої оселі 
розкішними речами, тоді як долею оточуючих є злидні, злочинність і смерть. 
Присвячуючи таким чином життя самодогоджанню, люди формують у собі 
якості не Бога, а лукавого». – Служіння зцілення. – С.212, 213.

б. Що є головним пріоритетом у житті кожного вірного управителя? 1 до 
коринтян 2:2: «Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Хри-
ста, і Того розп’ятого»; Від Матвія 6:33: «Шукайте ж найперш Царства 
Божого й правди Його, – а все це вам додасться»; Від Луки 9:25: «Яка ж 
користь людині, що здобуде ввесь світ, але занапастить чи згубить себе?».

«Коли грішник приходить до хреста і дивиться на Того, Хто помер, аби 
врятувати його, він може радіти повною радістю – його гріхи прощені. Схи-
лившись біля хреста, він досяг найвищого місця, якого може досягти люди-
на». // Рев’ю енд Геральд, 29 квітня 1902 року.

П’ятниця		 15	липня	

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 
1. Як впливає заздрість на ваше управління ресурсами?
2. Які стосунки ви повинні мати з тими людьми, котрі не дотриму-

ються принципів християнського управління ресурсами?
3. Який результат жадібного життя?
4. Що має бути основою ваших фінансових рішень? 
5. Поясніть небезпеку надмірної поглиненості матеріальними бла-

гами?
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Урок 4 Субота, 23 липня 2022 року

Долаючи погані нахили (II)
«А між терен посіяне, – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього 

та омана багатства заглушують слово, – і воно зостається без плоду»   
       (Від Матвія 13:22).

«Усі любителі грошей… одного разу сумно заволають: «О, яке оманливе 
земне багатство! Я продав свою душу за гроші». – Свідоцтва для Цер-
кви. – Т.3. – С.544, 545.

Додаткові матеріали для вивчення:
Поради щодо управління ресурсами. – С.133-140. 

Неділя	 17	липня	

1. ОБМАН
а. Як сатана часто спотворює серця та вуста людей, які хочуть несправед-

ливо скористатися перевагою у комерційних угодах? Єремії 6:13: «Бо вони 
від малого свого й до великого, – усі пожадливі на зиски, і від пророка та аж 
до священика роблять неправду»; Дії 5:3, 4: «3І промовив Петро: «Ананію, 
чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав 
та присвоїв із заплати за землю? 4Хіба те, що ти мав, не твоє [все] було, а 
продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти 
не людям неправду сказав, але Богові!».

б. Наскільки щиро Давид і Соломон прагнули свободи від брехливих вуст? 
Псалом 101:7: «Обманець не сяде в середині дому мого, і міцно не стане 
навпроти очей моїх неправдомовець!»; Приповісті 30:8 (перша частина): 
«Віддали Ти від мене марноту та слово брехливе…».

в. Оскільки християнам-управителям доводиться часто контактувати з 
брехливими людьми, яку молитву вони мають підносити до Неба?  
Псалом 43:1 (ост. частина): «Визволь мене від людини обмани та кривди!».

г. Як Бог часто дозволяє брехливій людині стати жертвою її ж підступів? 
Псалом 7:15-17: «15Ото, беззаконня зачне [нечестивий], і завагітніє без-
прав’ям, – і породить неправду. 16Він рова копав, і його викопав, і впав [сам] 
до ями, яку приготовив, – 17обернеться зло його на його голову, і на маківку 
зійде його беззаконня!».
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1. Які будуть результати оманливої інформації?

Понеділок	 18	липня

2. НЕЧЕСНІСТЬ
а. Опишіть глибину зла, яке звершується, коли ми паплюжимо репутацію 

інших людей. Як Бог це розглядає? Приповісті 6:12-19: «12Людина нікчемна, 
чоловік злочинний, він ходить з лукавими устами, 13він моргає очима своїми, 
шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми, 14в його серці лукавство 
виорює зло кожночасно, сварки розсіває, – 15тому нагло приходить погибіль 
його, буде раптом побитий – і ліку нема! 16Оцих шість ненавидить Господь, 
а [ці] сім – [то] гидота душі Його: 17очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров 
неповинну ллють, 18серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать 
на лихе, 19свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між 
братів!».

«Ми з жахом думаємо про людожера, який ласує ще теплим і тремтячим 
тілом своєї жертви, але хіба це жахливіше за ті муки, причиною яких є непра-
вильно витлумачені спонукання, бажання очорнити репутацію, «смакування» 
по кісточках чийогось характеру?..

Дух пліткарства й поширення чуток – один з особливих засобів сатани, 
за допомогою якого сіються незгоди й суперечки, що розділяють друзів та 
підривають віру багатьох у правдивість нашої позиції.

Запальність мови – цілком природна риса людей. Той, хто піддається 
цій схильності, відчиняє двері сатані, щоб він увійшов до серця людини і 
зробив його здатним пам’ятати помилки інших. Таким чином увага зосере-
джується на чужих недоліках, критикуються чужі вади, вимовляються слова, 
котрі підривають довір’я до того, хто робить усе можливе, виконуючи свій 
обов’язок співпрацівника Божого. Часто насіння недовіри сіється тими, хто 
вважає, нібито їх обійшли, не відзначили їхніх заслуг». – Християнська 
родина. – С.440, 441.

б. Як Господь дивиться на тих людей, котрі є нечесні у своїх комерційних 
угодах? Повторення Закону 27:17-19: «17Проклятий, хто пересуває межу 
свого ближнього! А ввесь народ скаже: амінь! 18Проклятий, хто робить 
блудячим сліпого в дорозі! А ввесь народ скаже: амінь! 19Проклятий, хто 
перекручує право приходька, сироти та вдови! А ввесь народ скаже: амінь!»; 
Приповісті 11:1: «Обманливі шальки – огида для Господа, а повна вага – це 
Його уподоба»; Приповісті 20:23: «Вага неоднакова – то огида для Господа, 
а оманливі шальки не добрі».

«Звіти про кожну справу, кожен нюанс будь-якого договору перевіряються 
невидимими контролерами, Його представниками, котрі ніколи не підуть на 
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компроміс із несправедливістю, не покриватимуть неправду і зло не буде 
непоміченим…

Кожному, хто чинить зло, Божий Закон виносить свій вирок. Можна не 
звертати уваги на цей голос, можна заглушувати це попередження совісті, 
але все це марно. Він переслідуватиме, чутиметься, порушуватиме душевний 
мир. Якщо не звертати уваги на цей голос, він переслідуватиме до могили, 
а потім свідчитиме проти на Великому суді. Незгасимий вогонь, зрештою, 
знищить і душу, і тіло». – Виховання. – С.144, 145. 

в. Що станеться з тим, що було нажите нечесним шляхом? Приповісті 13:11: 
«Багатство, заскоро здобуте, – поменшується, хто ж збирає помалу – при-
множує»; Приповісті 15:27: «Зажерливий робить нещасним свій дім, хто ж 
дарунки ненавидить, той буде жити»; Приповісті 21:6: «Набування майна 
язиком неправдивим – це скороминуща марнота шукаючих смерти».

«Жодний діловий проєкт, жодний життєвий план не може бути міцним 
та досконалим, якщо він охоплює лише короткі літа людського життя і не 
вміщує вічне майбутнє». – Там саме. – С.145.
2. Як нечесність впливає на того, хто обманює? 

Вівторок	 19	липня	

3. НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ
а. Як Святе Письмо застерігає нас уникати несправедливості в наших 

стосунках з іншими людьми? Левит 19:15: «Не зробите кривди в суді: не 
будеш потурати особі вбогого, і не будеш підлещуватися до особи вельмож-
ного, – за правдою суди свого ближнього!».

«Не виявляйте несправедливості до кого-небудь з людей і не нехтуйте 
кимось зі своїх братів через те, що вони не є близькими з вами за духом. 
Остерігайтеся різкого осудження тих, котрі, на вашу думку, зробили помилки, 
у той час як ви підтримуєте і ставитеся до інших як до друзів, але котрі є більш 
винними і більше заслуговують на осуд, і котрих слід суворо докорити за 
їхню нехристиянську поведінку». // Рев’ю енд Геральд, 12 березня 1895 року. 

«Кожен має бути на своєму місці, виконуючи свою роботу. Кожен з вас 
повинен перед Богом виконати роботу для цих останніх днів, яка є великою, 
священною і величною. Кожен повинен нести свій тягар відповідальності… 
Ніхто з вас не повинен боятися того, що інший займе вищу посаду. До кожної 
людини слід ставитися без упередженості та лицемірства». – Християнське 
керівництво. – С.39. 

б. Як діє християнин-управитель, коли має справу зі знедоленими групами 
людей? Псалом 82:2-4: «2Аж доки ви будете несправедливо судити, і [доки] 
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будете ви підіймати обличчя безбожних? [Села]. 3Розсудіте нужденного та 
сироту, оправдайте убогого та бідаря, 4порятуйте нужденного та бідака, 
збережіть з руки несправедливих!».

«Бог вимагає, щоб Його народ не допускав пригнічення бідних та знедо-
лених. Якщо Його люди зруйнують будь-яке ярмо і відпустять змучених на 
волю, якщо вони по-доброму і безкорисливо дбатимуть про нужденних, тоді 
їм будуть дані обіцяні благословення. Якщо в Церкві є люди, котрі кладуть 
спотикання перед сліпим, то таких треба судити за правдою, бо Бог поставив 
нас охоронцями сліпих, мучеників, вдів та сиріт. Спотикання, про яке йдеться 
у Божому Слові, – це не колода, яку кладуть під ноги сліпому, щоб він спітк-
нувся, а щось набагато більше. Це будь-яка дія, що завдає шкоди сліпому 
братові, а також завдає шкоди його інтересам і заважає його процвітанню.

Братам та сестрам необхідно всіляко підбадьорювати сліпого, бідного 
та хворого брата, який докладає великих старань, аби допомогти собі та 
не залежати від інших. Однак люди, котрі називають себе його братами, які 
є здоровими і не залежать ні від кого, настільки забувають свій обов’язок 
стосовно сліпого, що всіляко засмучують його і перешкоджають йому: отож 
вони потребують покаяння і переродження, якщо хочуть, аби Бог прийняв 
їхні молитви. І Божа Церква, яка дозволила ображати свого знедоленого 
брата, буде винною в гріху, доки не зробить усе, що в її силах, аби виправити 
зло». – Свідоцтва для Церкви. – Т.3. – С.519, 520.
3. Як християни-управителі ставляться до інших людей у своїх 

комерційних угодах? 

Середа	 20	липня

4. УНИКАЮЧИ ПОГАНОГО ТОВАРИСТВА
а. У той час як Господь є нашим великим Радником, до кого ми можемо 

звертатися за порадою на цій землі? Приповісті 13:20: «Хто з мудрими 
ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде».

«Єдиний безпечний шлях для молоді – спілкуватися з чистими, святими 
людьми, і це допоможе їм стримувати природні нахили до зла. Обравши для 
себе друзів, котрі бояться Господа, вони не виявлятимуть невір’я в Боже 
Слово, не виношуватимуть сумніви та безбожжя. Сила воістину гідного 
прикладу – це надто велика сила на добро». – У Небесних оселях. – С.172. 

б. Що ми повинні взяти до уваги стосовно тих людей, які не перебувають у 
гармонії з принципами християнського управління ресурсами? Припо-
вісті 14:7: «Ходи здалека від людини безумної, і від того, в кого мудрих уст 
ти не бачив»; 2 до солунян 3:6: «А ми вам наказуємо, браття, Ім’ям Господа 
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Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по-ледачому, а не 
за переданням, яке прийняли ви від нас».

«Якщо ж молодь вважає за краще перебувати під впливом людей з по-
ганими принципами і звичаями та спілкується з ними… то вона розбестить-
ся. Безсловесний і неусвідомлений вплив вкраплюється в їхнє життя, стає 
частиною самого їхнього існування, вони йдуть краєм прірви і не відчувають 
небезпеки. Вони навчаються любити вкрадливі, улесливі слова спокусника 
і не перестають відчувати занепокоєння, тривогу, смуток, поки чиїсь лестощі 
не піднесуть їх на вершину... Ходити на раду безбожних – це перший крок, 
що веде на дорогу грішних і в зібрання злоріків». – Там саме. 

«Християнам не слід спілкуватися з тими, хто не має твердих мораль-
них принципів. Задушевні повсякденні розмови, які забирають час, але не 
сприяють розвитку розуму, духовності чи моральності, є вкрай небезпеч-
ними. Якщо люди оточені нечистою, несвятою, розбещеною моральною 
атмосферою і дихають нею, то вони незабаром виявлять, як ця імла майже 
непомітно отруює свідомість і серце та веде до смерті. Небезпечно розмов-
ляти з тими, у кого від природи розум і думки є порочними і перебувають на 
низькому рівні. Поступово та непомітно люди, які від природи є сумлінними 
та чистими, скотяться до низького рівня своїх співрозмовників. Вони почнуть 
симпатизувати тому недоумству, безглуздю та моральному безпліддю, з якими 
постійно стикаються, і поступово стануть такими самими». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.3. – С.125.
4. Хто є фінансовим радником християнина-управителя?

Четвер	 21	липня	

5. МАРНІСТЬ ЗДОБУТТЯ БАГАТСТВ
а. Скільки наших земних багатств ми збережемо, коли помремо?  

Псалом 49:17, 18: «17Не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується 
слава дому її, – 18бо, вмираючи, не забере вона всього, її слава не піде за нею!»; 
Екклезіаста 5:12-14: «12Є лихо болюче, я бачив під сонцем його: багатство, 
яке бережеться його власникові на лихо йому, – 13і гине багатство таке в 
нещасливім випадку, а родиться син – і немає нічого у нього в руці: 14як він 
вийшов нагий із утроби матері своєї, так відходить ізнов, як прийшов, і нічого 
не винесе він з свого труду, що можна б узяти своєю рукою!»; 1 до Тимофія 
6:7: «Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести».

б. Що ми можемо взяти з собою на великий суд людства? Від Матвія 16:26: 
«Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? 
Або що дасть людина взамін за душу свою?»; Приповісті 11:4: «Не поможе 
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багатство в день гніву, а справедливість від смерти визволює»; Ісаї 31:7: 
«Бо дня того обридить собі чоловік божків срібних своїх та бовванів своїх 
золотих, що вам наробили на гріх руки ваші».

«Тоді спасенні будуть радо прийняті в оселі, які Ісус приготував для них. 
Там їхніми супутниками не будуть негідні люди світу цього: ошуканці, ідо-
лопоклонники, нечисті та невіруючі. Вони будуть спілкуватися з тими, котрі 
перемогли сатану й Божою благодаттю досягли досконалості характеру. 
Кожен гріховний нахил, усяка недосконалість, що тепер заподіює їм страж-
дання, будуть вилучені Кров’ю Христа. Вони одержать Його славне сяйво, 
яке перевершує яскравість сонця. У них засяє моральна краса й доскона-
лість характеру Христа, що затьмарюють зовнішню пишноту. Як безгрішні 
істоти вони стоятимуть перед великим білим престолом, розділяючи велич 
і переваги ангелів.

Дивлячись на славну спадщину, яка може належати людині, – «що дасть 
людина взамін за душу свою?» (Від Матвія 16:26). Вона може бути бідною, 
однак володіти таким внутрішнім багатством і достоїнством, якими світ ніколи 
не може її наділити! Душа, викуплена і очищена від гріха, яка присвятила 
всі свої благородні сили служінню Богу, безцінна в очах Неба! І все Небо в 
присутності Бога і святих ангелів радіє про кожну викуплену душу радістю, 
яка виражається у святих піснях найбільшого тріумфу». – Дорога до Хри-
ста. – С.126.

П’ятниця	 22	липня	

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Які будуть результати оманливої інформації? 
2. Як нечесність впливає на того, хто обманює? 
3. Як християни-управителі ставляться до інших людей у своїх 

комерційних угодах? 
4. Хто є фінансовим радником християнина-управителя? 
5. Що має нагадувати нам про тимчасову природу матеріального 

багатства?
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Урок 5 Субота, 30 липня 2022 року

Благословення праці
«І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, 

щоб порала його та його доглядала» (Буття 2:15).
«Справжню славу і радість життя можуть знайти тільки ті чоло-

віки і жінки, які працюють. Праця приносить винагороду, і солодким 
є відпочинок, який настає внаслідок втоми від добре проведеного 
дня». – Християнська стриманість та біблійна гігієна. – С.98. 

Додаткові матеріали для вивчення:
Вісті для молоді. – С.177-180.

Неділя	 24	липня	

1. ПРАЦЯ
а. Що було милостиво даровано людству при створенні? Буття 2:15: «І взяв 

Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його 
та його доглядала».

«Бог призначив працю як благословення для людини, заповнюючи її 
думки, зміцнюючи тіло та розвиваючи здібності. У розумовій та фізичній 
праці Адам знаходив одне з найвищих задоволень у своєму святому житті. 
І коли внаслідок непослуху його було вигнано з прекрасної домівки і він був 
змушений обробляти неподатливу землю, аби забезпечити себе хлібом 
щоденним, ця сама праця, хоча й дуже відмінна від його приємних занять 
в саду, стала для нього захистом від спокус і джерелом щастя. Хоча праця 
іноді приносить втому та страждання, ті, хто розцінюють її як прокляття, 
глибоко помиляються. Багатії часто з презирством ставляться до робітників, 
але таке ставлення повністю суперечить Божому задумові при створенні 
людини. Чого вартує багатство навіть найзаможніших людей у порівнянні зі 
спадком, отриманим Адамом як володарем Землі? І все ж Адам не повинен 
був проводити час у ледарстві. Наш Творець, Який знає, що потрібно люди-
ні для щастя, призначив Адамові працю. Лише той, хто працює, знаходить 
справжню радість у житті». – Патріархи і пророки. – С.50.

б. Яка частина праці мудрої людини їй належить? Екклезіаста 3:13: 
«І отож, як котрий чоловік їсть та п’є і в усім своїм труді радіє добром, – це 
дар Божий!».

1. Яка мета праці?
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Понеділок	 25	липня	

2. НАКАЗ ПРАЦЮВАТИ
а. Назвіть один життєво важливий аспект четвертої заповіді.   

Вихід 20:9: «Шість день працюй і роби всю працю свою».

«Релігія, яку ти сповідуєш, зобов’язує тебе не тільки відвідувати церкву 
в суботу, але й працювати протягом шести робочих днів. Ти не відрізняєшся 
старанністю у справах. Години, дні та навіть тижні йдуть у вічність, а ти так 
нічого і не досягаєш. Найкращою проповіддю, яку ти міг би сказати цьому 
світові, стала б рішуча переміна у твоєму житті, внаслідок чого ти почав би 
утримувати свою сім’ю. Апостол говорить: «Коли ж хто про своїх, особливо 
ж про домашніх не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного» (1 до 
Тимофія 5:8)». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.179.

«Лінощі та ледарство не ростуть на християнському дереві». – Виховання 
дітей. – С.124.

б. Як християни-управителі виконують свою роботу? До колосян 3:23: «І все, 
що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям!».

«Дорога праці, що визначена жителям цієї землі, може бути важкою і вис-
нажливою, але сліди Викупителя роблять її благородною та піднесеною. Той, 
хто йтиме цим святим шляхом, перебуває в безпеці. Своїм життям та гідним 
прикладом Христос звеличив корисну працю. З ранніх років Він жив життям 
праці. Більшість Свого земного життя, живучи в місті Назареті, Він терпеливо 
працював у майстерні теслі. Можна було бачити, як Князь життя в одязі про-
стого робітника проходить вулицями маленького міста, йдучи виконувати Свою 
скромну працю або повертаючись додому. Божі ангели супроводжували Його, 
коли Він йшов поруч із простими селянами та ремісниками, невизнаний і не-
помітний серед людей». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.276.

«Ви не можете нехтувати обов’язком, який призначається вам на вашому 
шляху, а маєте використовувати ті маленькі можливості, які відкриваються 
перед вами. Ви повинні якнайкраще продовжувати виконувати в житті скромну 
роботу, щиро і вірно виконуючи ту роботу, яку Боже провидіння визначило 
для вас. Якою б малозначною вона не була, вам необхідно виконувати її так 
само ретельно, як би ви виконували вагомішу роботу. Вашу вірність буде 
схвалено в Небесних записах». // Ознаки часу, 16 червня 1890 року.

в. Окрім навчання наших дітей праці та старанності, якого ще аспекту 
управління ресурсами ми маємо навчити їх у ранньому віці?   
Приповісті 3:9: «Шануй Господа із маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх».

2. Якій частині четвертої заповіді часто не надають значення?
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Вівторок	 26	липня

3. СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
а. Коли християни-управителі повинні розпочинати своє навчання?  

Повторення Закону 6:7: «І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити 
про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, 
і коли ти вставатимеш».

«Виховання дитини задля добра чи зла починається у перші роки життя. 
Дітей слід навчити, що вони є частиною сімейного підприємства. Їх потрібно 
навчити виконувати свою роль у домі. Не потрібно постійно доглядати за ними; 
навпаки, вони повинні полегшувати тягар батька й матері. Коли старші діти 
виростають, вони повинні допомагати піклуватися про молодших членів сім’ї. 
Матері не треба виснажувати себе, виконуючи роботу, яку можуть і повинні 
робити діти». – Рукописи. – Т.10. – С.206, 207.
б. Як батьки можуть навчити своїх дітей принципів праці та життєвих 

обов’язків? Приповісті 22:6: «Привчай юнака до дороги його, і він, як по-
старіється, не уступиться з неї».

«У сімейній школі необхідно навчити дітей виконувати практичні обов’яз-
ки у повсякденному житті. Поки вони ще малі, матір щодня має давати їм 
якісь прості завдання. Їй знадобиться більше часу, щоб пояснити дітям, як 
це виконати, ніж зробити все самій, але нехай вона пам’ятає, що їй потрібно 
закласти основу їхнього характеру, і ця основа – їхня послужливість. Нехай 
вона пам’ятає, що сім’я – це школа, де мати є головним учителем. Вона по-
винна навчити своїх дітей виконувати домашні обов’язки швидко та вміло. 
Дітей слід якомога раніше підготувати, аби вони могли нести сімейну ношу 
разом з іншими членами родини. З дитинства хлопчиків і дівчаток треба на-
вчити виконувати щоразу складніші доручення, надаючи посильну допомогу 
сім’ї». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.122.
в. Які неминучі наслідки неробства (ледарства)? Приповісті 19:15: «Лінощі 

сон накидають, і лінива душа – голодує».

«Там, де переважає неробство (ледарство), сатана своїми спокусами 
псує життя та характер». // Наставник молоді, 18 жовтня 1894 року.
3. Коли ми маємо починати цінувати працю?

Середа	 27	липня	

4. НЕВІДПОВІДНИЙ ВІДПОЧИНОК
а. Яка порада дана тим, котрі не виконують Боже доручення, дане в чет-

вертій заповіді щодо роботи протягом шести днів, натомість вибираючи 
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відпочинок в усі шість робочих днів тижня? 2 до солунян 3:10: «Бо коли ми 
в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, – нехай 
той не їсть!».

«Бог дав людині шість днів для праці, і Він вимагає, щоб люди викону-
вали свою роботу протягом цих шести трудових днів». – Патріархи і проро-
ки. – С.307.

«Слово Боже говорить: «як хто працювати не хоче, – нехай той не 
їсть!» (2 до солунян 3:10). Господь не вимагає, аби хтось своєю тяжкою 
працею утримував ледарів. Багато людей марнують час, не докладаючи 
достатніх зусиль у роботі, що призводить до бідності та нестатків. Якщо вони 
не виправляють цих вад, а лише потурають їм, то будь-яка допомога таким 
людям подібна до складання цінностей у дірявий мішок». – Наочні уроки 
Христа. – С.247.

«Ті, хто намагаються здійснити у своєму житті реформу, мають бути 
забезпечені роботою. Жодну здатну працювати людину не потрібно вчити 
чекати на безкоштовну їжу, одяг чи житло. Задля їхнього добра, а також 
задля добра інших людей, необхідно винайти якийсь засіб, за допомогою 
якого вони могли б повертати частку, рівноцінну отриманій ними. Заохочуйте 
кожну спробу утримання самого себе. Це зміцнить почуття власної гідності і 
шляхетної незалежності. А участь тіла й розуму в корисній роботі – суттєвий 
захист від спокуси». – Служіння зцілення. – С.177.

«Ледаче, недбале ставлення до світської роботи пошириться і на релігійне 
життя, роблячи таку людину непридатною до будь-якого корисного служіння 
для Бога. Багато хто завдяки старанній праці могли б стати благословенням 
для світу, проте знівечили себе через неробство. Бездіяльність, безцільність 
відкривають двері для тисяч спокус. Погані товариства, згубні звички роз-
бещують розум і душу, унаслідок чого людина збирає врожай як для цього 
життя, так і прийдешнього.

Якою б не була робота, Слово Боже навчає: «У ревності не лінуйтеся, 
духом палайте, служіть Господеві» (До римлян 12:11). «Все, що всилі чи-
нити рука твоя, теє роби» (Екклезіаста 9:10). «Знайте, що від Господа 
приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові» (До 
колосян 3:24)». – Наочні уроки Христа. – С.345, 346.
4. Що відбувається, якщо ми не займаємось плідною працею про-

тягом тижня?

Четвер	 28	липня

5. «ЙОГО ВІДПОЧИНОК» (ДО ЄВРЕЇВ 4:1)
а. Коли Господь встановив Свій день відпочинку для людства? Буття 2:2: 

«І скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він відпочив у дні 
сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив».
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 Як Господь підтвердив Свою початкову установу? Від Марка 2:27, 28: 
«27І сказав Він до них: «Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, 
28а тому то Син Людський Господь і суботі».

«Сам Бог відміряв перший тиждень як зразок для наступних тижнів до 
кінця часу. Подібно до всіх інших, він складався з семи буквальних днів. Шість 
днів звершувалася робота творіння, а сьомого дня Бог спочив, і Він благо-
словив цей день і відокремив його як день відпочинку для людини». – Хрис-
тиянське виховання. – С.190.

б. Як ви готуєтеся до того, що Господь називає «суботи Мої» або «Мій відпо-
чинок» (Вихід 31:13: «А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи: Тільки 
суботи Мої будете пильнувати, бо це знак поміж Мною та поміж вами 
для ваших поколінь, щоб ви познали, що Я Господь, що освячує вас!»; До 
євреїв 4:5: «А ще тут: «До Мого відпочинку не ввійдуть вони!»)? Від Марка 
15:42: «А коли настав вечір, – через те, що було Приготовлення, цебто перед 
суботою»; Від Луки 23:54, 56: «54День той був Приготування, і наставала 
субота. 55А жінки, що прийшли були з Ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили 
гроба, і як покладене тіло Його. 56Повернувшись, вони наготували пахощів і 
мира, а в суботу, за заповіддю, спочивали».

«Приготування до суботи необхідно завершувати в п’ятницю. Подбайте 
про те, щоб увесь одяг був готовий і приготування їжі було закінчене. Необхід-
но вичистити взуття та прийняти ванну. Все вказане можливо зробити, якщо 
ви візьмете це за правило. Субота дана не для того, щоб лагодити одяг чи 
готувати їжу, шукати задоволень чи якихось інших світських занять. До заходу 
сонця потрібно відкласти усі світські справи і прибрати з поля зору всі світські 
папери. Батьки, поясніть своїм дітям суть вашої роботи та її мету і дозвольте 
їм брати участь у приготуванні до суботи за заповіддю». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.6. – С.355, 356.

«Ті, хто нехтують підготовкою до суботи в шостий день і готують їжу в 
суботу, порушують четверту заповідь і є порушниками Божого Закону». – Ду-
ховні дари. – Т.3. – С.253, 254.

П’ятниця	 	 29	липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яка мета праці?
2. Якій частині четвертої заповіді часто не надають значення?
3. Коли ми маємо починати цінувати працю?
4. Що відбувається, якщо ми не займаємось плідною працею про-

тягом тижня?
5. Опишіть суть спокою для християнина у святий Божий день. П
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Субота, 6 серпня 2022 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ВІДДІЛУ 
ОСВІТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тепер, більше ніж будь-коли, існує 
потреба в інвестиціях в освіту наших 
дітей. Через те, що вони атакуються з 
усіх боків речами цього світу, нам стає 
дедалі важче захистити їх від підступів 
ворога. Те, до чого доступ раніше був 
обмежений, тепер буквально «прикле-
єне» до наших дітей через смартфони 
та інші пристрої. Як ми можемо підготуватися до роботи євангелизації, якщо 
наші власні діти не можуть підготуватися до неї?

«Справжня освіта – це підготовка місіонерів. Кожен 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.

Під час пандемії більшість батьків стали набагато краще розуміти, як 
навчаються їхні діти. Багато хто усвідомив те, який вплив шкільна освіта 
справляє на їхніх дітей, і вони попросили матеріали, які допомогли б їм ви-
ховувати їх для честі та Божої слави. Відділ освіти Генеральної Конференції 
в даний час займається створенням усієї навчальної програми, починаючи 
з дитячого садка і до 12 класу, – це і є його мета. У співпраці з нашими 
викладачами та різними унійними і польовими конференціями робота зі 
створення цієї програми просувається повним ходом. Для проєкту необхідні 
ресурси, час і персонал. Ті, хто беруть участь у цьому проєкті, мають бути 
кваліфікованими у сфері освіти і в тій галузі навчання, в якій вони готують 
підручники та робочі зошити. Завдяки вашій підтримці ми маємо можливість 
підготувати матеріали найвищої якості, щоб учні, які користуються ними в 
наших школах, а також у домашніх школах, були «кваліфіковані для того, щоб 
бути корисними у цьому житті та для служіння Богові у вічності». – Поради, 
батькам, вчителям і студентам. – С.495.

Цей проєкт вимагає більших витрат, аніж ті кошти, які ми маємо. Нам 
потрібні ваші щедрі пожертвування, щоб ми могли зробити три речі: підго-
тувати та перекласти матеріали, зробити їх доступними та недорогими для 
жителів бідних місць, де доступ до цих матеріалів виходить за межі їхніх 
фінансових можливостей. Так, проєкт великий, але він того вартий. З вашою 
щедрою підтримкою ми розробимо матеріали з математики, мови та інших 
загальноосвітніх предметів, які підготують наймолодших з нас сповістити 
Євангелію по всьому світові.

Відділ освіти Генеральної Конференції
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Урок 6 Субота, 6 серпня 2022 року

Активні та здібні
«Все, що в силі чинити рука твоя, теє роби, бо немає в шеолі, куди ти 

йдеш, ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрости!» (Екклезіаста 9:10).
«Справжнє щастя можна знайти лише в тому, щоб бути добрим і творити 

добро. Найчистіше, найпіднесеніше задоволення відчувають ті, які виконують 
свої заздалегідь визначені обов’язки. Ніяка чесна робота не є принизли-
вою». // Наставник молоді, 5 грудня 1901 року. 

Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.262-271.

Неділя	 31	липня	

1. ВИБІР ПРОФЕСІЇ
а. Як у Писанні оспівується корисне заняття? 2 до солунян 3:11, 12: «11Бо 

ми чуємо, що дехто між вами живуть по-ледачому, – нічого не роблять, а 
тільки вдають, ніби роблять. 12Таким ми наказуємо та благаємо Господом 
нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли».

«І Небесне, і земне пов’язані між собою тісніше і перебувають під безпо-
середнім наглядом Христа, ніж багато хто уявляє. Кожен справжній винахід і 
вдосконалення виходить від Того, Котрий Сам чудовий у пораді й досконалий 
у Своїй роботі. Чуйні дотики руки лікаря, його сила, нерви і м’язи, його знання 
найскладнішого і тонкого організму людини – усе це мудрість Божественної 
сили, яка дана, щоб використати її для блага тих, котрі страждають. Май-
стерність, з якою тесляр користується своїми інструментами, сила, з якою 
коваль б’є по ковадлі, – це все походить від Бога. Що б ми не робили, яку б 
нам роботу не доручили, Він бажає керувати нашим розумом, щоб у своїй 
роботі ми досягли досконалості». – Поради батькам, вчителям і студен-
там. – С.277.

б. Назвіть одне з найгірших проклять суспільства і одне з найбільших 
благословень. 2 до солунян 3:10: «Бо коли ми в вас перебували, то це вам 
наказували, що як хто працювати не хоче, – нехай той не їсть!»;  
Приповісті 10:16: «Дорібок праведного – на життя, прибуток безбожно-
го – в гріх».

«Одним із найнадійніших засобів захисту проти зла є корисна праця, тоді 
як ледарство – одне з найбільших проклять, тому що його наслідками є порок, 
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злочин та злидні. Ті, які завжди зайняті і з радістю виконують повсякденні 
обов’язки, є корисними членами суспільства». – Там саме. – С.275.
1. Яку користь ми можемо отримати з гідної праці?

Понеділок	 1	серпня

2. ПРИЙНЯТНЕ СЛУЖІННЯ
а. Які фактори необхідно враховувати під час вибору професії? Як наші 

здібності визначають наше місце у житті? Наведіть приклади.  
До филип’ян 2:14, 15: «14Робіть усе без нарікання та сумніву, 15щоб були ви 
бездоганні та щирі, «невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду», 
що в ньому ви сяєте, як світла в світі».

«А щодо життєвих можливостей, – хто може вирішити, що є великим, 
а що – малим? Багато трудівників, які займають скромне положення, своїм 
життям несли благословення світові й досягали таких результатів, яким могли 
позаздрити царі…

Положення, яке призначене нам у житті, визначається нашими здіб-
ностями. Не всі досягають одного рівня розвитку або однаково ефективно 
виконують одну й ту ж роботу. Бог не планував, щоб ісоп досягав розмірів 
кедра чи олива – висоти великої пальми. Нехай кожен прагне тієї висоти, якої 
лише можна досягти при єдності людської та Божественної сили.

Багато хто не досяг того, чого міг досягти, тому що не використовував 
своїх здібностей і не покладався на Божественну силу, як міг би. А інші 
ухилилися з шляху, на якому вони могли б досягти справжнісінького успіху. 
Прислухаючись до свого марнославства, прагнучи заволодіти вигіднішим 
положенням, такі бралися за те, з чим не змогли впоратися. Багато людей, 
застосовуючи свої обдарування не за покликанням, прагнуть опанувати 
престижну професію. Той, хто міг би стати хорошим фермером, ремісником 
або медичною сестрою, займає пост служителя, адвоката або лікаря, що не 
відповідає його якостям. Однак є й такі, які могли б займати відповідальні 
пости за покликанням, але через брак енергії, ентузіазму чи наполегливості 
задовольняються менш відповідальним положенням.

Нам варто уважніше дотримуватися Божого плану в нашому житті, робити 
все можливе у тій сфері, яка є найближчою для нас, віддати свій шлях Богові 
та стежити за ознаками Його провидіння – це правила, які гарантують надійне 
керівництво у виборі заняття». – Виховання. – С.266, 267.

б. Якими б не були наші таланти та покликання, що є найважливішим 
аспектом у справі всього нашого життя? До євреїв 6:10: «Та не є Бог не-
справедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в Ім’я 
Його ви, що святим послужили та служите».
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«Чиста, освячена любов, така любов, яка була проявлена в житті й спра-
вах Христа, – це все одно що священні пахощі. Подібно до дорогоцінного мира 
з розбитої посудини Марії, вона наповнює весь будинок пахощами». – Сві-
доцтва для Церкви. – Т.6. – С.84.
2. Які фактори мають впливати на наш вибір професії?

Вівторок	 2	серпня

3. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА
а. Якою має бути наша мета у зв’язку з нашою роботою, незалежно від нашої 

конкретної професії? 1 до коринтян 3:12-14: «12А коли хто на цій основі 
будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, 13то буде 
виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об’являється, і 
огонь діло кожного випробує, яке воно є. 14І коли чиє діло, яке збудував хто, 
устоїть, то той нагороду одержить»; 2 до солунян 2:17: «Нехай ваші серця 
Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові!».

«Бог не поставить Свій підпис під діями людини, незалежно від її знат-
ності, матеріального благополуччя, якщо вони не пройняті вірністю, не спря-
мовані до Божої слави». – Поради щодо управління ресурсами. – С.128, 129.

б. Якою є професійна етика християнина? До колосян 3:22-24: «22Раби, – слу-
хайтеся в усьому тілесних панів, і не працюйте тільки про [людське] око, 
немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога! 23І все, що тільки 
чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям! 24Знайте, що від Го-
спода приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові».

«Практичну релігію слід запроваджувати в прості обов’язки щоденного 
життя. Найбільшим досягненням будь-якої людини є її здатність беззасте-
режно коритися Слову Господа.

Деякі вважають, що їхнє життя не приносить користі, оскільки їхня робота 
не пов’язана безпосередньо з релігійною діяльністю. Вони гадають, що нічого 
не роблять для наближення Божого Царства. Та це помилка. Якщо їхню ро-
боту все одно хтось має виконувати, їм не слід картати себе за некорисність 
у великому Божому господарстві. Не можна ігнорувати навіть найскромніші 
обов’язки. Будь-яка чесна праця – благословення, і вірність у ній може стати 
підготовкою до більших обов’язків. Якою б простою не була робота, виконана 
для Бога в покорі серця, Він приймає її як найвище служіння. Жодна жертва, 
принесена від щирого серця і з радістю в душі, не вважається малою.

Де б ми не були, Христос велить нам брати на себе життєві обов’язки. 
Якщо це дім, беріться до праці охоче й серйозно, аби зробити його приємним 
місцем. Якщо ви матір, виховуйте дітей для Христа. Це така ж робота для 

П
ам

’я
т

ай
т

е,
 б

уд
ь 

ла
ск

а,
 п

ро
 с

пе
ці

ал
ьн

і п
ож

ер
т

ву
ва

нн
я 

дл
я 

В
ід

ді
лу

 о
св

іт
и 

Ге
не

ра
ль

но
ї К

он
ф

ер
ен

ці
ї!



40

Бога, як і робота проповідника за кафедрою. Якщо ви працюєте на кухні, 
намагайтеся стати досконалим кухарем. Готуйте їжу, яка була б здоровою, 
поживною й апетитною. Водночас, використовуючи найкращі продукти для 
приготування їжі, пам’ятайте: вам потрібно віддати свій розум найкращим 
думкам. Якщо ви займаєтесь обробкою землі або будь-якою іншою роботою, 
досягайте успіху у ваших сьогоденних обов’язках. Зосередьте свій розум на 
тому, що робите. У всій вашій праці представляйте Христа. Чиніть так, як 
чинив би Він на вашому місці.

Яким би малим не був ваш талант, Бог має для нього певне місце. Цей 
один талант, мудро використаний, виконає призначену для нього роботу. 
Виявляючи вірність у малих обов’язках, ми повинні працювати за принци-
пом додавання, а Бог буде працювати для нас за принципом множення. Ці 
невеликі діла справлять найцінніший вплив у Його роботі». – Наочні уроки 
Христа. – С.359, 360.
3. Яким чином людина може використовувати свою професію як 

благословення?

Середа	 3	серпня

4. НАЙВАЖЛИВІША РОБОТА
а. Що є найважливішою роботою, якою має зайнятися християнин? 

Від Матвія 28:19, 20: «19Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа, 20навчаючи їх зберігати все те, що Я вам за-
повів. І ото, Я [перебуватиму] з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь».

«Справа, що є важливіша за будь-яку іншу справу на землі, і якій повинні 
бути присвячені всі сили нашої душі, – це справа спасіння душ, за котрі помер 
Христос. Зробіть це головною, важливою та особливою справою всього свого 
життя. Співпрацюйте з Христом у цій великій і благородній справі. Будьте 
діючими місіонерами як на Батьківщині, так і на зарубіжних полях, спасаю-
чи душі. Звершуйте Божі справи, і в праці для інших покажіть віру у свого 
Викупителя. О, якби юнаки та дорослі цілком присвятили своє життя Богові 
та використали кожен сприятливий випадок, щоб трудитися для спасіння  
людей, тоді б вони стали співробітниками у Бога! Якби це сталося, тисячі 
голосів прославили б Того, Хто покликав їх із темряви до дивного світла 
Свого». // Наставник молоді, 4 травня 1893 року.

«Кожний справжній учень Ісуса негайно стає місіонером для Божого Цар-
ства. Той, хто п’є з Джерела живої води, сам стає джерелом життя. Той, хто 
отримує, починає віддавати. Благодать Христа в душі подібна до джерела в 
пустелі, яке освіжає всіх і пробуджує у душах, котрі гинуть, бажання напитися 
води життя». – Бажання віків. – С.195.
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б. Чому місіонер відчуває радість від своєї праці?    
Від Луки 15:6, 7: «6І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів, та й 
каже до них: «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою [тую] загублену». 
7Говорю вам, що так само на небі радітимуть [більш] за одного грішника, 
що кається, аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що не по-
требують покаяння!..»; Псалом 51:14, 15: «14Верни мені радість спасіння 
Твого, і з лагідним духом підтримай мене. 15Я буду навчати беззаконців доріг 
Твоїх, – і навернуться грішні до Тебе».

«Навернення душ до Бога – це найвеличніша, найблагородніша робота, 
в якій може взяти участь кожна людина. У цій роботі яскраво проявляється 
Божа сила, Його святість, Його терпіння та Його безмежна любов. Кожне 
справжнє навернення прославляє Його і спонукає ангелів співати пісню 
хвали». – Свідоцтва для Церкви. – Т.7. – С.52.

«Ми не можемо відчувати більшої радості, ніж та, яку ми відчуваємо як 
співробітники у Бога, спасаючи душі від рабства гріха і будуючи Царство 
Христа. Ця радість – Христова радість і кожна душа, котра долучається 
до неї, відчуває цілковиту радість. Знову і знову ми можемо пити з цього 
Джерела радості та радіти Йому, знаючи, що з цією радістю не зрівняється 
жодна інша». // Рев’ю енд Геральд, 13 лютого 1894 року.
4. Якою справою у житті нам усім варто спробувати зайнятися? 

Чому вона приносить таке задоволення?

Четвер	 4	серпня

5. ІНШІ ПРОФЕСІЇ
а. Як ми можемо запровадити справу спасіння душ у різні християнські 

професії? До ефесян 4:2: «Зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпін-
ням, у любові терплячи один одного»; 1 до коринтян 15:58: «Отож, брати 
любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, 
знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі!».

1). Медична робота. «Немає важливішої місіонерської діяльності, 
ніж та, яку виконує вірний, богобоязливий медик». – Свідоцтва для Цер-
кви. – Т.5. – С.448.

2). Бізнес. «[Богу] потрібні ділові люди, які запровадять величні принци-
пи істини у всі свої справи… [Даниїл] є приклад того, ким може бути кожна 
ділова людина». – Наочні уроки Христа. – С.350, 351.

3). Вчителі. «Необхідні вчителі, особливо для дітей». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.6. – С.201. 

4). Інші заняття. «Справжнє щастя можна знайти лише в тому, щоб бути 
добрим і творити добро… Ніяка чесна робота не є принизливою» // Настав-
ник молоді, 5 грудня 1901 року.

П
ам

’я
т

ай
т

е,
 б

уд
ь 

ла
ск

а,
 п

ро
 с

пе
ці

ал
ьн

і п
ож

ер
т

ву
ва

нн
я 

дл
я 

В
ід

ді
лу

 о
св

іт
и 

Ге
не

ра
ль

но
ї К

он
ф

ер
ен

ці
ї!



42

б. Як Бог розглядає чесно надбане багатство?     
Повторення Закону 8:18: «І будеш ти пам’ятати Господа, Бога свого, бо 
Він Той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати Свого заповіта, 
якого присягнув Він батькам твоїм, як дня цього».

«Біблія не осуджує багатих людей за те, що вони багаті, вона не вважає 
гріхом здобуття багатства і не вважає, що гроші є джерелом усіх лих. Навпа-
ки, Писання говорить, що Бог дає силу накопичувати багатство. Це вміння є 
дорогоцінним талантом, якщо воно присвячене Богу і служить просуванню 
Його роботи. Біблія не осуджує обдарованість і майстерність, бо все це – плід 
мудрості, що виходить від Бога. Ми не зможемо досягти більшої чистоти та 
святості серця, зодягнувшись у лахміття або позбавивши свій будинок ком-
форту, краси чи зручностей». – Поради щодо управління ресурсами. – С.138.

П’ятниця	 5	серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яку користь ми можемо отримати з гідної праці?
2. Які фактори мають впливати на наш вибір професії?
3. Яким чином людина може використовувати свою професію як 

благословення?
4. Якою справою у житті нам усім варто спробувати зайнятися? 

Чому вона приносить таке задоволення?
5. Наведіть деякі приклади чудових можливостей для спасіння душ.
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Урок 7 Субота, 13 серпня 2022 року

Фінансові піраміди та схеми
«Вірна людина багата на благословення, а хто спішно збагачується, 

непокараним той не залишиться» (Приповісті 28:20).
«Усі переваги, якими наділяє Бог, призначені на те, щоб запалити дух і 

додати ревності в праці й сили для виконання Його святої волі». – Патріархи 
і пророки. – С.360. 

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для Церкви. – Т.1. – С.225-226

Неділя	 7	серпня	

1. СХЕМИ ШВИДКОГО ЗБАГАЧЕННЯ
а. Яким буде результат участі у схемах швидкого збагачення?   

Приповісті 21:5: «Думки пильного лиш на достаток [ведуть], а всякий 
квапливий – на збиток».

«Дух накопичення, гонитва за вигодою, світське користолюбство вступа-
ють у різке протиріччя з нашою вірою та вченням». – Поради щодо управління 
ресурсами. – С.231, 232.

б. Чому християнин-управитель прагне набути вічне багатство, замість 
того, аби брати участь у схемах швидкого збагачення? Псалом 37:7: 
«Жди Господа мовчки й на Нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто 
щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми [злі]».

«Сатана підстерігає тих людей, котрі сповідують істину, котрі мають но-
ровливий, егоїстичний і жадібний характер. Він спокушає їх, підкидаючи їм 
приманки і зваблюючи їх земними багатствами. Йому відомо, що якщо вони 
не подолають свої природні слабкості, то спіткнуться і впадуть від любові до 
мамони, що стала їхнім ідолом. І сатана часто досягає своєї мети. Сильний 
потяг до світу перевершує, чи, точніше, поглинає у цих людях любов до 
істини. Їм пропонуються земні царства, і вони жадібно хапають свій скарб, 
вважаючи, що вони є напрочуд благополучні. Сатана тріумфує, бо його план 
досягає успіху. Ці люди міняють любов Бога на любов до світу». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.1. – С.142.
1. Яким буде результат участі у схемах швидкого збагачення? 
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Понеділок	 8	серпня

2. БАГАТСТВА, НАБУТІ ПРАЦЕЮ
а. У чому полягає різниця між схемами швидкого збагачення та правильною 

інвестицією коштів? Приповісті 28:20: «Вірна людина багата на благо-
словення, а хто спішно збагачується, непокараним той не залишиться»; 
Приповісті 31:16, 24: «16Про поле вона намишляла, і його набула, із плоду 
долонь своїх засадила вона виноградника… 24Тонку туніку робить вона й 
продає, і купцеві дає пояси».

«Багато разів, коли Господь давав братам можливість вкласти в Його 
справу наявні у них матеріальні кошти, агенти сатани пропонували їм якийсь 
привабливий інвестиційний проєкт, гарантуючи, що вкладена сума подвоїть-
ся. Брати попадалися на приманку, вкладаючи свої гроші, а Божа справа, 
та часто й вони самі залишаються без копійки в кишені». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.5. – С.154. 

«Кожна можливість… що дозволяє в стислі терміни здобути багатство 
шляхом спекуляції, відвертає розум людей від найурочистішої істини, яка була 
дана людству. Це може приносити тимчасові успіхи, але результатом цього 
буде невдача. Бог не схвалює подібні вчинки. Якби ця справа мала печатку 
святості, тоді багато хто, захопившись настільки прибутковими починаннями, не 
відвернулися б від проповідування великої істини, яку ми зобов’язані відкрити 
людям нашого часу». – Поради щодо управління ресурсами. – С.234, 235.

«Робота – це благословення, а не прокляття. Старанна праця стримує 
багатьох, молодих і літніх людей, від тенет того, хто «підсовує лінивим якесь 
недобре діло». Нехай ніхто не соромиться роботи, тому що чесна праця 
ушляхетнює. У той час, коли руки зайняті звичайними справами, розум може 
бути сповнений піднесеними і святими думками». // Наставник молоді, 27 
лютого 1902 року.

б. Чому люди часто спокушаються зайнятися спекулятивними фінансо-
во-ризикованими підприємствами? Приповісті 27:20: «Шеол й Аваддон 
не наситяться, – не наситяться й очі людини».

«Заняття спекуляцією є небезпечним досвідом для нашого народу. Саме 
так вони поміщають себе на територію ворога, зазнаючи великих спокус, 
розчарувань, випробувань та втрат. Потім настає гарячкове занепокоєння, 
пристрасне бажання здобути кошти швидше, ніж дозволяють реальні обста-
вини. Навколишня обстановка відповідно змінюється, у сподіванні накопичити 
більше грошей. Однак часто їхні очікування не справджуються і вони розча-
ровуються, бо їхні справи швидше зазнають збитків, аніж прогресують. Вони 
відступають від Бога». – Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.617.
2. Яким чином нам слід здобувати своє багатство? 
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Вівторок	 9	серпня

3. ЗНАЙТЕ СТРАТЕГІЮ ВОРОГА
а. Навіть у такий динамічний час, в якому ми живемо, що милостиво дає 

Господь і чому? Екклезіаста 3:1: «Для всього свій час, і година [своя] кожній 
справі під небом».

«Цінність часу незмірна. Христос уважав кожний момент дорогоцінним, 
таким же повинні вважати його і ми. Життя надто коротке, щоб марно витра-
чати його. У нашому розпорядженні лише небагато днів випробування, аби 
приготуватися до вічності. У нас немає часу, щоб його марнувати, проводити 
його в егоїстичних задоволеннях, потурати гріху…

Наш час належить Богові. Йому належить кожна мить нашого життя, 
і нашим найурочистішим обов’язком є використання цього дару для Його 
слави. Про жоден із даних Богом талантів Він не вимагатиме такого суворого 
звіту, як про наш час». – Наочні уроки Христа. – С.342.

б. Які фактори нам слід взяти до уваги, коли плануємо використання свого 
часу? Якова 4:13-15: «13Ану тепер ви, що говорите: «Сьогодні чи взавтра ми 
підем у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати й заро-
бляти», 14ви, що не відаєте, що [трапиться] взавтра, – яке ваше життя? 
Бо це пара, що на хвильку з’являється, а потім зникає!.. 15Замість того, щоб 
вам говорити: «Як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те».

в. Що ми повинні усвідомити, прагнучи сприяти Божій роботі?    
1 Петра 5:8: «Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник – диявол – хо-
дить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого».

«Нам не слід гаяти час. Сили пітьми старанно працюють, і сатана обе-
режно підкрадається, щоб схопити тих, хто зараз спить, як вовк хапає свою 
здобич. Сьогодні ми маємо застереження, які ми повинні сповістити, роботу, 
яку ми зобов’язані зробити сьогодні, але невдовзі зробити все це буде важче, 
ніж ми можемо собі уявити. Бог допомагає нам залишатися провідниками 
світла, трудитися, зосередивши свій погляд на Ісусі, нашому Вождеві, і 
терпеливо, наполегливо прокладати собі шлях до перемоги». // Рев’ю енд 
Геральд, 12 листопада 1914 року.

г.  Чого навчає нас Натхнення щодо майбутньої боротьби? До ефесян 6:12: 
«Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти 
влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби»; 
Від Матвія 24:12, 13: «12І через розріст беззаконства любов багатьох охо-
лоне. 13А хто витерпить аж до кінця, – той буде спасенний!».
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«З посиленою ревністю та енергією ми повинні просувати роботу Господа 
до закінчення часу». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.548.
3. Що має спонукати нас трудитися для Христа?

Середа	 10	серпня

4. БУДЬТЕ КОРИСНИМИ
а. Замість того, аби займатися спекулятивними схемами швидкого збага-

чення, що ми маємо робити з довіреними нам талантами? Від Луки 19:13: 
«І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін, і сказав їм: «Торгуйте, 
аж поки вернуся».

«Господь наказав кожному з нас: «Торгуйте» довіреними вам цінностями, 
«аж поки вернуся» (Від Луки 19:13). У Своїй мудрості Він дав нам повчан-
ня для кращого використання Його дарів. Даровані нам таланти – тобто 
здатність розмовляти, запам’ятовувати, впливати на оточуючих, керувати 
матеріальними цінностями – повинні сприяти Божій славі та наближенню 
Його Царства. Він благословить мудре використання Його дарів». – Поради 
щодо управління ресурсами. – С.116. 

«Незалежно від того, великим чи малим майном хто-небудь володіє, не 
слід забувати, що воно довірене йому лише тимчасово. Він повинен дати звіт 
перед Богом за ті кошти, можливості, таланти, час, силу, майстерність, які були 
довірені йому. Бог дав нам усе це для того, аби ми могли стати подібними до 
Нього: великодушними, благородними, щедрими, тими, котрі допомагають 
іншим, – це обов’язок кожної людини. Ті, хто дбають про задоволення своїх 
корисливих інтересів і амбіцій, забуваючи про призначену Небом місію для 
них, зможуть знайти багатства та задоволення в цьому світі, але в очах Бога, 
Який оцінює їхні духовні здобутки, вони нужденні, мізерні, вбогі, сліпі та голі.

Якщо правильно використовувати, то матеріальні блага стають золотими 
узами вдячності та прихильності між людиною та її ближніми та дієвим за-
собом зміцнення любові до свого Творця». // Рев’ю енд Геральд, 16 травня 
1882 року. 

б. Чого ми можемо навчитися з досвіду Соломона? Екклезіаста 2:10, 11: 
«10І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював: я не стримував серця 
свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, – і це 
була частка моя від усякого труду свого! 11Та коли я звернувся до всіх своїх 
чинів, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився був, ро-
блячи, – й ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого 
корисного!».

«Ми маємо відвернутися від величезної кількості питань, які привертають 
увагу. Існують теми, котрі поглинають час і породжують цікавість, проте ні до 
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чого не приводять. Найбільш високі інтереси вимагають ретельної уваги й 
енергії, котрі так часто витрачаються на порівняно дріб’язкові речі». – Слу-
жіння зцілення. – С.456.

«Енергію, яка зараз витрачається на дешеві, тлінні речі, слід вико-
ристовувати у роботі, яка повинна осяяти світ. Нехай усі дані Богом сили 
використовуються в роботі, яка несе з собою благословенне вдоволення у 
цьому житті та у вічності». – Рукописи. – Т.6. – С.267. 

«Нехай ніхто не витрачає часу, щоб оплакувати обмеженість своїх види-
мих можливостей. На перший погляд, вони можуть видаватися мізерними, 
але енергія та віра в Бога намножать їх». – Пророки і царі. – С.243.
4. Назвіть деякі способи, за допомогою яких ми можемо стати 

найчеснішими розпорядниками своїх фінансів.

Четвер	 11	серпня

5. НАЖИТЕ МАЙНО
а. Чому поведінка багатої і нерозумної людини, котра мала клуні, є застере-

женням для нас? Від Луки 12:16-21: «16І Він розповів їм притчу, говорячи: «В 
одного багача гойно нива вродила була. 17І міркував він про себе й казав: «Що 
робити, що не маю куди зібрати плодів своїх?» 18І сказав: «Оце я зроблю, – по-
розвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою 
всю та свій достаток. 19І скажу я душі своїй: «Душе, маєш багато добра, 
на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися!» 20Бог же до 
нього прорік: «Нерозумний, – ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і 
кому позостанеться те, що ти був наготовив?»... 21Так буває і [з тим], хто 
збирає для себе, та не багатіє в Бога».

«З боку тих, хто називає себе Божим народом, спостерігається сумне 
приховування коштів від Бога. Кошти та сили, які мають бути присвячені 
Христу, використовуються для догоджання самим собі. Бог обкрадається 
часом, грошима та служінням. Самолюбство, самовдоволення виганяють 
любов Ісуса з душі, і саме тому в Церкві немає більшої ревності та палкішої 
любові до Того, Хто першим полюбив нас. Є багато тих, хто потурає своєму 
егоїзму, тоді як душі, за які помер Христос, гинуть.

Тому Господь не може наділити Свою Церкву повнотою Своїх благосло-
вень так, як бажає… Його благословення не може бути злите у всій повноті, 
доки люди настільки розбещені духом і звичаями світу». // Ознаки часу, 22 
грудня 1890 року.

б. Що завжди має бути найголовнішим у нашому розумі, коли ми розмірко-
вуємо про ціну, яка сплачена за наше спасіння? 1 до коринтян 3:23: «Ви 
ж Христові, а Христос – Божий!»; 1 до коринтян 6:20: «Бо дорого куплені 
ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони!».
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«Незалежно від того, чи віддаємо ми розум, душу та сили Богові, вони 
все одно належать Йому. Бог звертається до кожної людини: «Я маю до тебе 
вимоги. Віддай мені твоє прагнення, твої здібності, твою енергію, твої кошти». 
Він має право просити про це, тому що ми – Його, викуплені Його безмежною 
любов’ю та агонією Голгофського хреста від служіння гріху. Ні в якому разі ми 
не повинні присвячувати наші сили служінню самим собі. Щодня ми повинні 
повертати Господу те, що Він довірив нам». // Там саме, 2 січня 1901 року.

П’ятниця	 	 12	серпня	

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким буде результат участі у схемах швидкого збагачення? 
2. Яким чином нам слід здобувати своє багатство? 
3. Що має спонукати нас трудитися для Христа?
4. Назвіть деякі способи, за допомогою яких ми можемо стати най-

чеснішими розпорядниками своїх фінансів.
5. Що найчастіше виганяє любов Христа з мого серця?
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Урок 8 Субота, 20 серпня 2022 року

Використовуючи та помножуючи 
таланти

«Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був вірний, 
над великим поставлю тебе, – увійди до радощів пана свого!» (Від Матвія 25:23). 

«Бог дав кожному з нас священне доручення, про виконання якого ми 
маємо звітувати. Він бажає, аби ми так виховували свій розум, що змогли 
б використати дані нам здібності, приносити найбільшу користь і макси-
мально відображати славу Того, Хто посилає ці дари». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.3. – С.32.

Додаткові матеріали для вивчення: 
Свідоцтва для проповідників. – С.165-170.

Неділя	 14	серпня

1. БОЖІ ДАРИ
а. Що Сам Бог дає кожному християнинові-управителю? 1 до коринтян 

12:8-11: «8Одному-бо Духом дається слово мудрости, а другому слово знання 
тим же Духом, 9а іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення 
тим же Духом, 10а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому 
розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. 11А все оце 
чинить один і той Самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче».

«Таланти, довірені Христом Своїй Церкві, – це особливі дари і благо-
словення Святого Духа. [1 до коринтян 12:8-11 цитується]. Усі люди не 
одержують однакових дарів, однак певний дар Духа обіцяний кожному слузі 
Небесного Владики». – Наочні уроки Христа. – С.327.

б. Чого чекає Той, Хто дає (таланти), від Своїх управителів? Від Луки 19:23: 
«Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, – і я, повернувшись, узяв би 
своє із прибутком?».

«Бог дає різні таланти і дари людям не для того, щоб вони даремно 
лежали, і не для того, аби їх використовували для розваг та егоїстичних 
насолод, але для того, щоб вони були благословенням для інших, зробивши 
їх здатними здійснювати ревну, самовіддану місіонерську роботу. Бог дає 
людині час, щоб вона могла показати Його славу». // Наставник молоді, 
6 листопада 1902 року.
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«Наш Небесний Отець вимагає не більше і не менше від даної нам спро-
можності працювати. Він не накладає на Своїх слуг жодних тягарів, які вони 
неспроможні нести. «Бо знає Він створення наше, пам’ятає, що ми – порох» 
(Псалом 103:14). Усе, чого Він чекає від нас, ми можемо виконати з допомогою 
Божої благодаті». – Наочні уроки Христа. – С.362.
1. Як можна найкраще розвинути особливі таланти для Господа?

Понеділок	 15	серпня

2. РОЗВИВАЮЧІ СВОЇ ТАЛАНТИ (I)
а. Як повинні християни-управителі відкривати, розвивати та використо-

вувати свої таланти? Приповісті 1:7: «Страх Господній – початок прему-
дрости, – нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням»; Приповісті 
2:3-9: «3Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм 
голосом, 4якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, 
як тих схованих скарбів, – 5тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти 
Богопізнання, – 6бо Господь дає мудрість, з Його уст – знання й розум! 7Він 
спасіння ховає для щирих, [мов] щит той для тих, хто в невинності ходить, 
8щоб справедливих стежок стерегти, і береже Він дорогу Своїх богобійних! 
9Тоді ти збагнеш справедливість та право, і простоту, всіляку дорогу добра»; 
Якова 1:5: «А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, 
що всім дає просто, та не докоряє, – і буде вона йому дана».

«Багато юнаків та дівчат, на перший погляд є посередніми, але вони 
щедро обдаровані талантами, які не використовуються. Їхні здібності зали-
шаються прихованими через нестачу проникливості у викладачів. Багато 
хлопчиків і дівчаток, на вигляд настільки ж непривабливі, як необтесаний 
камінь, можуть виявитися дорогоцінним матеріалом, який витримає випро-
бування спекою, вітрами та тиском. Справжній вихователь проявить турботу 
про майбутнє своїх підопічних, він побачить обдарованість у кожному своєму 
вихованці». – Виховання. – С.232. 

«Богу необхідно за короткий час звершити велику роботу. Він довірив 
молодим людям таланти розуму, часу та коштів, і вони відповідальні за 
використання цих цінних дарів. Він закликає їх вийти вперед, протистояти 
впливу цього швидкоплинного часу, який зачаровує та розбещує, і стати 
кваліфікованими для роботи в Його справі. Вони не можуть стати корисними, 
не вклавши серця та енергію у справу приготування». // Наставник молоді, 
7 травня 1884 року.

«Якщо ви в кожному нещасті або труднощах у смиренні серця шукаєте 
Божого керівництва, то відповідно до запевнення Його Слова, вам буде дано 
милостиву відповідь. А Його Слово ніколи не буває марним. «Небо й земля 
проминуться, але не минуться слова Мої!» (Від Марка 13:31). Покладайтеся 
на Господа, і ви ніколи не будете осоромлені чи очорнені». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.5. – С.427. 
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б. Яким чином помножуються таланти християнина-управителя? 2 до 
коринтян 9:6: «А до цього кажу: Хто скупо сіє, – той скупо й жатиме, а 
хто сіє щедро, – той щедро й жатиме!».

«Використані таланти – це таланти помножені. Успіх – не результат ви-
падкових змін і не призначення долі; це виконання Божого Провидіння, вина-
города віри й розсудливості, чесноти й наполегливих зусиль. Господь бажає, 
щоб ми використовували кожний даний нам дар, тоді будемо користуватися 
ще більшими дарами». – Наочні уроки Христа. – С.353.

«Деякі молоді люди були старанними і наполегливими, і зараз вони мають 
успіх і займають важливі посади у Божій справі. Часто ми чуємо, як люди 
говорять про таланти та здібності цих молодих людей, ніби Бог наділив їх 
особливими дарами, але це помилка. Саме те, як ми використовуємо дані 
нам таланти, робить нас сильними. Є багато тих, хто міг би бути добре квалі-
фікованим, щоб брати участь у роботі Господа, але вони не використовують 
дані їм Богом здібності». // Рев’ю енд Геральд, 25 березня 1880 року.
2. Яку користь отримає Церква від ретельного управління нашими 

талантами? 

Вівторок	 16	серпня

3. РОЗВИВАЮЧИ СВОЇ ТАЛАНТИ (II)
а. Що мають розуміти ті, котрі відчувають, що в них найменше талантів? 

Від Луки 19:20-24: «20І ще інший прийшов і сказав: «Пане, ось міна твоя, що 
я мав її сховану в хустці. 21Я-бо боявся тебе, – ти ж бо людина жорстока: 
береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв». 22І відказав той йому: «Устами 
твоїми, злий рабе, суджу я тебе! Ти знав, що я – жорстока людина, беру, 
чого не поклав, і жну, чого не посіяв. 23Чому ж не віддав ти міняльникам 
срібла мого, – і я, повернувшись, узяв би своє із прибутком?» 24І сказав він 
присутнім: «Візьміть міну від нього, та дайте тому, хто десять мін має».

«Багато хто з молоді нарікають, що вони не мають можливості виконати 
якусь велику роботу, і вони дуже хочуть мати таланти, за допомогою яких вони 
можуть зробити щось велике; але поки вони проводять час у марнославних 
мріях, вони зазнають невдачі у своєму житті. Вони не надають значення 
можливостям, якими вони могли б скористатися, звершуючи справи любові 
на своєму життєвому шляху». // Наставник молоді, 2 березня 1893 року. 

б. Як Господь оцінює використання наших талантів? 2 до коринтян 5:10: 
«Бо мусимо всі ми з’явитися перед судовим престолом Христовим, щоб 
кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, – чи добре, чи лихе»; Від 
Луки 12:47, 48: «47А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготу-
вав, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. 48Хто ж не знав, а 
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вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, 
багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше 
жадатимуть».

«Коли Господь прийматиме звіт від Своїх слуг, приріст від кожного таланту 
буде ретельно перевірений. Виконана робота відкриває характер працівни-
ка». – Наочні уроки Христа. – С.360.

«Ті, котрі могли б справити на душі вплив, який спасає, якби знаходилися 
в Божій раді, проте не виконали свого обов’язку через егоїзм, неробство або 
тому, що соромилися хреста Христового, – вони не тільки втратять власні 
душі, але й побачать на своєму одязі кров бідних грішників, які загинули через 
них. Від таких людей вимагатимуть звіт за ту втрачену можливість зробити 
добро, яку вони могли б використати, якби присвятили себе Богові, але не 
зробили цього через свою невірність. Ті, хто справді скуштували радості 
викупної любові, ніколи не заспокояться доти, доки не познайомлять усіх, з 
ким спілкуються, з Планом спасіння». – Свідоцтва для Церкви. – Т.1. – С.511.

«Ми понесемо особисту відповідальність за те, що зробили на йоту 
менше, ніж могли зробити. Господь точно вимірює кожну можливість, яку ми 
мали для служіння. Невикористані здібності враховуються так само, як і ті, що 
принесли користь. Бог вважає нас відповідальними за все, чим могли стати 
через правильне використання наших талантів. Ми будемо суджені згідно з 
тим, що мали зробити, але не зробили, бо не використали наших сил для 
прославлення Бога. Навіть якщо не втратимо своєї душі, ми усвідомимо у 
вічності результат наших невикористаних талантів. Усі знання, усі вміння, 
які ми могли здобути, але не здобули, – спричинять вічні втрати». – Наочні 
уроки Христа. – С.363.
3. Що особисто мені слід серйозніше врахувати про таланти, які 

мені довірені? 

Середа	 17	серпня	

4. ІНДИВІДУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
а. Які таланти повинен розвивати християнин-управитель? Чому?   

1 Івана 2:14: «Пишу, діти, вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо 
ви пізнали Того, Хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово 
Боже в вас пробуває, і лукавого перемогли ви»; До римлян 15:1: «Ми, сильні, 
повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати». 

«Особливі дари Духа – це не єдині таланти, зображені у притчі (див. 
Від Матвія 25:13-32). Тут говориться про всі дари та здібності – вроджені і 
набуті, природні і духовні. Усіх їх необхідно використати в служінні Христу. 
Стаючи Його учнями, ми цілковито віддаємо себе Йому разом з усім, чим 
володіємо. Ці дари Він повертає нам очищеними та облагородженими, аби 
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ми використали їх для Його слави, несучи благословення ближнім». – Наочні 
уроки Христа. – С.328.

«Сила мови – талант, який слід старанно розвивати. З усіх одержаних 
нами від Бога дарів жоден не може бути більшим благословенням, ніж цей. 
За допомогою голосу ми переконуємо і навчаємо, промовляємо молитву і 
славимо Бога, розповідаємо іншим про любов Викупителя. Тому дуже важливо 
розвивати цей дар, щоб якомога ефективніше використати для добра». – Там 
саме. – С.335. 

«Наш час належить Богові. Йому належить кожна мить нашого життя, 
і нашим найурочистішим обов’язком є використання цього дару для Його 
слави. Про жоден із даних Богом талантів Він не вимагатиме такого строгого 
звіту, як про наш час.

Цінність часу незмірна. Христос уважав кожний момент дорогоцінним, 
таким же повинні вважати його і ми. Життя надто коротке, щоб марно витра-
чати його. У нашому розпорядженні лише небагато днів випробування, аби 
приготуватися для вічності». – Там саме. – С.342. 

«Батьки повинні навчати своїх дітей цінувати і правильно використовувати 
час. Навчайте їх, що праця для Божої слави та благословення людей гідна 
наполегливих зусиль. Навіть у свої ранні роки діти можуть бути місіонерами 
для Бога». – Там саме. – С.345. 

«Бог довіряє людям також кошти. Він дає їм сили набувати багатство. Він 
зрошує землю небесною росою та відсвіжує її дощовими потоками. Господь 
дає сонячне світло, яке зігріває землю, пробуджуючи до життя рослинний світ, 
спричиняючи його цвітіння та плодоношення. І Він чекає, аби Йому повернули 
Його власність». – Там саме. – С.351.

«Гроші даються нам не для того, щоб ми використовували їх для своїх 
забаганок та марнославства. Ми повинні використовувати їх як вірні Божі 
слуги для прославлення Його Імені. Дехто думає, що Богу належить лише 
частина їхніх коштів. Відділяючи частину для релігійних і благодійних цілей, 
вони дивляться на решту коштів як на власні, які вони можуть витрачати на 
свій розсуд. Але вони помиляються. Усе наше майно належить Господу, і ми 
будемо відповідати перед Ним за те, як ми його використовуємо. Витрачаючи 
гроші на різні потреби, ми показуємо, чи любимо ми свого Бога понад усе і 
ближнього свого як самого себе». – Вісті для молоді. – С.310.
4. Що я маю усвідомити про свою відповідальність перед Богом за 

мої таланти?

Четвер	 18	серпня

5. УПРАВИТЕЛІ ДЛЯ ЦАРСТВА
а. На чому мають бути активно зосереджені усі наші різноманітні таланти? 

До филип’ян 3:7-14: «7Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я 
за втрату вважав. 8Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання 
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Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю 
все за сміття, щоб придбати Христа, 9щоб знайтися в Нім не з власною 
праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю 
від Бога за вірою, 10щоб пізнати Його й силу Його воскресення, та участь у 
муках Його, уподоблюючись Його смерті, 11аби досягнути якось воскресення 
з мертвих. 12Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але прагну, 
чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. 13Браття, я себе 
не вважаю, що я досягнув. Та тільки, забуваючи те, що позаду, і спішачи 
до того, що попереду, 14я женусь до мети за нагородою високого поклику 
Божого в Христі Ісусі».

«Ви – видовище для світу, ангелів і людей… Отримайте максимальну 
користь із золотих миттєвостей, використовуючи дані Богом таланти, щоб 
ви могли зібрати щось для Господа і бути благословенням для всіх, хто вас 
оточує. Нехай Небесні ангели з радістю спостерігають за вами, оскільки ви 
вірні та віддані Ісусу Христу». // Наставник молоді, 12 липня 1894 року.

«Завдяки мудрому використанню ваших можливостей, розвитку Богом 
даних талантів ви станете чоловіками та жінками, яких вподобав Бог, і які є 
благословенням для суспільства. Нехай ваш стандарт буде високим, з не-
втомною енергією якнайкраще використовуйте ваші таланти, можливості та 
прагніть успіху». – Основи християнського виховання. – С.87.

«Чи віддасте ви себе Господеві? Чи готові ви брати участь у справі, яку 
Він вам призначив? Ісус сказав Своїм учням: «Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію проповідуйте!» (Від Марка 16:15). Маючи такий 
наказ, чи будете ви витрачати свій час і сили на догоджання самим собі, за-
мість того щоб дотримуватись Божої поради?». – Сини і доньки Бога. – С.273.

«Тут, у цьому світі, в ці останні дні, люди покажуть, хто володіє їхнім 
серцем і спрямовує їхні вчинки. Якщо це Божа істина, – вона приведе до 
добрих справ…

Молоді та літні люди, сьогодні Бог випробовує вас. Сьогодні вирішується 
ваша вічна доля». – Маранафа. – С.43.

П’ятниця	 	 19	серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як можна найкраще розвинути особливі таланти для Господа?
2. Яку користь отримає Церква від ретельного управління нашими 

талантами? 
3. Що особисто мені слід серйозніше врахувати про таланти, які 

мені довірені? 
4. Що я маю усвідомити про свою відповідальність перед Богом за 

мої таланти? 
5. Опишіть відповідальність усіх християн, незалежно від віку чи 

здібностей.
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Урок 9 Субота, 27 серпня 2022 року

Мотивовані любов’ю
«І коли маю [дара] пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і 

коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, – то 
я ніщо!» (1 до коринтян 13:2).

«Зрозумійте, що Христоподібна любов має Небесне походження, і без 
неї усі інші якості нічого не варті». // Рев’ю енд Геральд, 21 липня 1904 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Поради щодо управління ресурсами. – С.20-23.

Неділя	 21	серпня

1. РОЗДІЛ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ
а. Яким чином дослідження з молитвою та роздуми про 13 розділ 1 По-

слання до коринтян впливають на християнина-управителя?  
2 до коринтян 3:18: «Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося 
всі на славу Господню, і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від 
Духа Господнього»; 1 Івана 4:19-21: «19Ми любимо Його, бо Він перше нас 
полюбив. 20Як хто скаже: «Я Бога люблю», та ненавидить брата свого, той 
неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він 
Бога любити, Якого не бачить? 21І ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб, 
хто любить Бога, той і брата свого любив!».

«Господь бажає, щоб я привернула увагу Його народу до 13 розділу 
1 Послання до коринтян. Читайте цей розділ щодня і отримуйте з нього втіху 
і силу». // Рев’ю енд Геральд, 21 липня 1904 року. 

«У 13 розділі 1 Послання до коринтян апостол Павло дає визначення 
істинної Христоподібної любові… У цьому розділі відображається послух усіх 
тих, хто любить Бога, і дотримується Його заповідей. Він втілюється в житті 
кожної щиро віруючої людини». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1091.

б. Про що повинні серйозно замислитися усі ті, котрі сповідують справжню 
істину в ці останні дні і прагнуть поділитися нею? 2 Петра 1:10-12: «10Тому, 
браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, 
бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. 11Бо щедро відкриється вам вхід 
до вічного Царства Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа. 12Тому-то 
ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте, і впевнені в 
теперішній правді».
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«О, якими обачними нам слід бути, щоб усі наші слова та справи перебу-
вали в гармонії зі святою істиною, яку Бог доручив нам! Люди світу дивляться 
на нас, щоб побачити, яку дію справляє віра на наш характер та на наше 
життя. Вони спостерігають за нами, щоб бачити, чи справляє вона вплив за-
для освячення на наше серце, чи уподібнюємося ми до Христа. Вони готові 
помітити кожен недолік у нашому житті, кожну непослідовність у вчинках. Не 
даймо приводу ганьбити нашу віру!». // Рев’ю енд Геральд, 5 червня 1888 року.
1. Чому християнин-управитель повинен щоденно досліджувати  

13 розділ 1 Послання до коринтян?

Понеділок	 22	серпня

2. ДОЛАЮЧИ ЕГОЇЗМ
а. Чому пізнання істини разом з бездоганною здатністю її висловлювати 

недостатньо для прославлення Христа? 1 до коринтян 13:1: «Коли я го-
ворю мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, – то став я як 
мідь [та] дзвінка або бубон гудячий!».

«Якщо пізнання істини не сприяє красі душі, якщо воно не підкорює, не 
пом’якшує і не відтворює людину за Божою подобою, то воно не приносить 
користі отримувачу; воно як мідь дзвінка і бубон гудячий». – Біблійний ко-
ментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1181.

«Для Бога не мають значення ані дар красномовства, ані наявність го-
строго розуму. Щирі наміри, глибоке благочестя, любов до істини та страх 
Божий – усе це справляє дієвий вплив. Свідоцтво, що йде від серця, спов-
неного віри і смиренної довіри, що виходить з вуст, у яких немає лукавства, 
хоч і викладене недорікуватою мовою, розглядається Богом як дорогоцінне 
золото. Тоді як яскраве красномовство людини, котрій довірені величезні 
обдарування, але якій бракує щирості, твердості намірів, чистоти й безко-
рисливості, подібне до міді дзвінкої та бубона гудячого. Така людина може 
говорити розумні речі, вона може розповідати цікаві історії, вона може грати 
на почуттях слухачів, але в усьому цьому немає Ісусового духа. Все це може 
задовольняти неосвячені серця, але ваги знаходяться в Божих руках, і Він 
зважує слова, дух, щирість і посвячення, і виявляє, що вони легші, ніж просте 
марнославство». – Там саме. – Т.6. – С.1091.

б. Яке застереження дається проти егоїстичного використання Божих бла-
гословень? Малахії 2:2: «Якщо ви не послухаєтесь, і не покладете на серце 
собі, щоб Іменню Моєму давати хвалу, – говорить Господь Саваот, – то 
пошлю Я прокляття на вас, і прокляну благословення ваші, і вже проклинаю, 
бо ви не берете до серця цього!»; Якова 2:15, 16: «15Коли ж брат чи сестра 
будуть нагі, і позбавлені денного покорму, 16а хто-небудь із вас до них скаже: 
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«Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм потрібного тілу, – що 
ж то поможе?».

«Егоїзм – ось той гріх, якому найбільше потурають і який розділяє нас 
з Богом і породжує дуже багато заразних духовних хвороб. Лише шляхом 
самозречення ми можемо повернути Богові належне Йому. Власними силами 
ми не можемо робити нічого, але через Бога, Який зміцнює нас, ми можемо 
жити для того, щоб творити добро ближнім і таким чином уникати пороку 
егоїзму. Нам необов’язково їхати до язичницьких країн, щоб корисним, без-
корисливим життям продемонструвати своє бажання присвятити Богові все, 
що маємо. Нам слід робити це в родинному колі, у Церкві, серед тих, з ким 
ми спілкуємось і з ким разом працюємо. Саме у своїх повсякденних життєвих 
справах нам необхідно відкидати своє «я» та тримати його у покорі». – Сві-
доцтва для Церкви. – Т.2. – С.132.
2. Яким чином будь-хто з нас може опинитися в небезпеці стати як 

мідь дзвінка або бубон гудячий?

Вівторок	 23	серпня

3. ПАСТКА ДЛЯ ХРИСТИЯНИНА-УПРАВИТЕЛЯ
а. Хоча біблійні доктрини, точне розуміння пророцтв і безкомпромісна 

мужність є важливими, яке застереження дане всім віруючим в істину 
для теперішнього часу? 1 до коринтян 13:2, 3: «2І коли маю [дара] проро-
кувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори 
переставляти, та любови не маю, – то я ніщо! 3І коли я роздам усі маєтки 
свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, – то пожитку 
не матиму жадного!».

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

б. Які небезпеки можуть підстерігати навіть найбільш ревних прихильників 
Трьохангельської звістки? Об’явлення 3:17: «Бо ти кажеш: «Я багатий, і 
збагатів, і не потребую нічого». А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і 
вбогий, і сліпий, і голий!»; Ісаї 65:5: «Що говорить: «Спинись, не зближайся П
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до мене, бо святий я для тебе!»… Оце дим в Моїй ніздрі, огонь, що палає 
ввесь день!».

«Законницька релігія вважається слушною релігією для нашого часу. 
Але це помилка. Осудження Христом фарисеїв стосується і тих, хто втра-
тив у своєму серці першу любов. Холодна, законницька релігія ніколи не 
приведе душі до Христа, бо це релігія без любові та без Христа. Коли піст 
і молитва звершуються в дусі самовиправдання, – вони огидні для Бога. 
Урочисті богослужіння, заведений порядок релігійних обрядів, зовнішнє 
смирення, обов’язкові пожертвування – усе це свідчить світові, що той, хто 
виконує ці встановлення, вважає себе праведним. Ці обряди привертають 
увагу до того, хто їх виконує, і ніби кажуть: «Ця людина наділена правом на 
Небеса». Проте усе це обман. Ділами ми не можемо купити собі право на 
Небо. Однієї великої Жертви, Яка вже принесена, достатньо для всіх тих, 
хто увірує… Дивіться на Бога, а не на людей. Бог – ваш Небесний Отець, 
готовий терпляче зносити ваші недоліки, прощати і зцілювати їх». // Рев’ю 
енд Геральд, 20 березня 1894 року.

«Ніщо не може так ослабити вплив Церкви, як нестача любові… Якщо 
нам необхідно протистояти опозиції наших ворогів, які представлені вовками, 
то будьмо обережними, аби не виявляти такий самий дух між собою». // Там 
саме, 5 червня 1888 року.
3. Чому мученик, який сповідує Христа, може загинути?

Середа	 24	серпня

4. ЧЕРПАЮЧИ З ЧИСТОГО ДЖЕРЕЛА
а. Який вид служіння є неприйнятним для Бога? Чому? Єремії 2:13: «Бо 

дві речі лихі Мій народ учинив: покинули Мене, джерело живої води, щоб 
собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають»; Ісаї 
58:4, 5: «4Тож на сварку та заколот постите ви, та щоб кулаком бити на-
хабно... Тепер ви не постите [так], щоб ваш голос почутий був на височині! 
5Хіба ж оце піст, що Я вибрав його, – той день, коли морить людина душу 
свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл? Чи ж 
оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа?».

 Як ми можемо вирішити цю проблему? Ісаї 58:6-8: «6Чи ж [ось] це не 
той піст, що Я вибрав його: розв’язати кайдани безбожности, пута ярма 
розв’язати й пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати? 7Чи ж 
не [це], – щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків до дому 
впровадити? Що як побачиш нагого, – щоб вкрити його, і не сховатися від 
свого рідного? 8Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою 
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рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава 
Господня сторожею задньою!».

«Пильнуйте в молитві. Лише так ви можете повністю присвятити себе 
роботі Господа. Наше «я» потрібно відсунути на задній план. Ті люди, котрі 
привертають увагу до себе, отримують знання, яке згодом стане їхнім другим 
єством, і незабаром вони перестануть усвідомлювати, що замість Ісуса вони 
звеличують себе, що, замість того аби бути каналами, якими тече жива вода, 
щоб освіжати інших, вони вбирають симпатії та прихильності людей, які їх 
оточують. Це не є вірністю нашому розіп’ятому Господеві». – Поради щодо 
здоров’я. – С.560.

«Лише коли ми щодня помиратимемо для свого «я» у дрібних життєвих 
справах, ми зможемо бути переможцями. Нам слід забувати про себе в 
прагненні робити добро ближнім». – Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.132.

б. Опишіть результат істинної релігії. Якова 1:27: «Чиста й непорочна по-
божність перед Богом і Отцем оця: зглянутися над сиротами та вдовицями 
в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу».

в. Як ми маємо приносити ці живі плоди? Від Івана 7:37, 38: «37А остан-
нього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: «Коли прагне хто з 
вас – нехай прийде до Мене та й п’є! 38Хто вірує в Мене, як каже Писання, 
то ріки живої води потечуть із утроби його».

«Чиста релігія Ісуса – це джерело, з якого течуть потоки милосердя, 
любові, самопожертви.

Християнин – це людина, яка подібна до Христа. Вона активна у служінні 
Богу, вона присутня на загальних зборах і своєю присутністю підбадьорює 
інших. Релігія не полягає у справах, однак релігія діє, вона не мертва.

У багатьох людей складається враження, що релігія обмежує тих, котрі 
сповідують її. Однак істинна релігія не має такого впливу, тим часом як її 
відсутність якраз і обмежує наші здібності й знижує рівень інтелекту. Коли 
людина обмежена, це свідчить про її потребу в Божій благодаті, у Небесному 
помазанні; бо християнин – це та людина, через яку може діяти Господь, Бог 
військ, щоб вона зберегла шляхи Господні на землі та виявила Його волю 
людям». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.7. – С.935.
4. Коли наша поведінка і робота будуть до вподоби Богові? П
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Четвер	 25	серпня

5. СИЛА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
а. Яка найвища сходинка драбини християнського зростання?    

2 Петра 1:4-7: «4Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними 
ви стали учасниками Божої Істоти, утікаючи від пожадливого світового 
тління. 5Тому докладіть до цього всю пильність, і покажіть у вашій вірі чес-
ноту, а в чесноті – пізнання, 6а в пізнанні – стримання, а в стриманні – тер-
пеливість, а в терпеливості – благочестя, 7а в благочесті – братерство, а в 
братерстві – любов».

 Що ми повинні усвідомити, прагнучи розвинути усі якості справжнього 
християнина?

«Ми повинні докладати до віри чесноту, до чесноти – пізнання, до пізнан-
ня – стримання, до стримання – терпеливість, до терпеливості – благочестя, 
до благочестя – братерство, до братерства – любов. Ви не повинні думати, 
що потрібно вдосконалити одну чесноту, перш ніж почати розвивати іншу. Ні, 
вони повинні розвиватися разом, разом постійно підживлюватися з Джерела 
любові; кожен день вашого життя ви можете вдосконалювати риси, які повні-
стю проявлені в характері Христа, і якщо ви це зробите, то принесете світло, 
любов, мир і радість у свої домівки». // Рев’ю енд Геральд, 29 липня 1890 року.

б. Поясніть, як ми можемо наповнитися новим духовним життям і пра-
вильними мотивами. Єзекіїля 37:1-14: «1Була надо мною Господня рука, і 
Дух Господній випровадив мене, і спинив мене серед долини, а вона – повна 
кісток! 2І Він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні 
долини, і ось вони стали дуже сухі! 3І сказав Він мені: «Сину людський, чи 
оживуть оці кості?» А я відказав: «Господи Боже, – Ти знаєш!» 4І сказав Він 
мені: «Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них: Сухі кості, послухайте 
слова Господнього! 5Так говорить Господь Бог до цих кісток: Ось Я введу у 
вас духа – і ви оживете! 6І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну 
на вас шкіру, і дам у вас духа, – і ви оживете. І пізнаєте ви, що Я – Господь!» 
7І пророкував я, як наказано. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а 
кості зближалися, кістка до кістки своєї. 8І побачив я, аж ось на них жили, 
і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. 
9І сказав Він мені: «Пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш 
до духа: Так говорить Господь Бог: Прилинь, духу, з чотирьох вітрів, і дих-
ни на цих забитих, – і нехай оживуть!» 10І я пророкував, як Він наказав був 
мені, – і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої, – військо 
дуже-дуже велике!... 11І сказав Він мені: «Сину людський, – ці кості вони ввесь 
Ізраїлів дім. Ось вони кажуть: Повисихали наші кості, і загинула наша надія, 
нам кінець! 12Тому пророкуй та й скажеш до них: Так говорить Господь Бог: 



61

Ось Я повідчиняю ваші гроби, і позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і 
введу вас до Ізраїлевої землі! 13І пізнаєте ви, що Я Господь, коли Я повідчиняю 
ваші гроби, і коли позводжу вас із ваших гробів, Мій народе! 14І дам Я в вас 
Свого Духа, – і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що Я, 
Господь, сказав [це] й зробив, говорить Господь!»; Від Марка 2:22: «І ніхто 
не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, – і 
вино й бурдюки пропадуть, а [вливають] вино молоде до нових бурдюків».

«Жертва Богові – зламаний дух; серцем зламаним та упокореним Ти 
не погордуєш, Боже!» (Псалом 51:19). Людина повинна звільнитись від свого 
«я», перш ніж зможе стати віруючою у Христа в повному розумінні цього слова. 
Якщо ж людина зрікається власного «я», Господь може зробити її новим тво-
рінням. Новий посуд може вмістити нове вино. Любов Христова надихатиме 
віруючих новим життям. А в тому, хто споглядає Начальника і Виконавця 
нашої віри, відобразиться характер Христа». – Бажання віків. – С.280.

П’ятниця	 26	серпня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 

1. Чому християнин-управитель повинен щоденно досліджувати 
13 розділ 1 Послання до коринтян?

2. Яким чином будь-хто з нас може опинитися в небезпеці стати як 
мідь дзвінка або бубон гудячий?

3. Чому мученик, який сповідує Христа, може загинути?
4. Коли наша поведінка і робота будуть до вподоби Богові?
5. Як взаємодіє любов з іншими якостями у 2 Посланні Петра (1:4-7)?
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Субота, 3 вересня 2022 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДОМУ 
МОЛИТВИ ТА ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ В СЕНТ-ЛЮСІЇ

Сент-Люсія – це суверенна острівна 
держава, яка розташована у Вест-Індії на 
сході Карибського моря, на півночі та північ-
ному сході від Сент-Вінсента, на північному 
заході від Барбадосу та півдні від Мартині-
ки. Її площа становить 617 км2, а кількість 
населення складає більш, ніж 183 000 осіб.

У різні часи острів перебував то під британським правлінням, то під 
французьким, а в 1814 році британці отримали над ним остаточний контроль. 
22 лютого 1979 року Сент-Люсія стала незалежною державою та членом 
Співдружності націй. Сьогодні економіка цієї держави базується на туризмі, 
виробництві, вирощуванні бананів та банківській справі.

Офіційна мова – англійська, а також 95% населення розмовляють ще й 
на сент-люсійській франко-креольській, яку у розмовній мові називають патуа.

Приблизно 61,5% населення країни сповідують римо-католицьку 
релігію; 25,5% – протестанти (Адвентисти Сьомого Дня – 10,4%, п’ятиде-
сятники – 8,9%, баптисти – 2,2%, англікани – 1,6%, церква Божа – 1,5% та 
інші – 0,9%). Близько 1,9% населення дотримуються руху растафарі. Інші 
релігії охоплюють свідків Єгови, іслам, бахаїзм, юдаїзм і буддизм.

У 1994 році у відповідь на щирі молитви душ, які прагнули пробудження 
та реформації, на наш острів потрапили суботні біблійні уроки, після чого 
його відвідали члени Церкви АСДРД.

У 2000 році п’ять дорогоцінних душ прийняли хрещення. Хоча ворог у 
різний спосіб намагався зруйнувати роботу, Господь здобув перемогу. У 2017 
році для підтримки та розвитку місії до нас переїхав пастор зі своєю сім’єю. 
Зараз ми бачимо велику потребу в Домі молитви та Духовному центрі, щоб 
правильно представити роботу Господа в нашій місцевості.

«Як народ Божий ми повинні практикувати самозречення та економію… 
Часу обмаль, і кожен долар, що залишається після забезпечення щоденних 
потреб, має бути принесений як подяка Богові. Ці кошти належать Господу, і 
Господь показав мені, що по всій цій країні та на морських островах потрібно 
будувати доми молитви та школи». – Пасторське служіння. – С.244, 245.

Тому ми звертаємося до вас, щоб ви підтримали нас у цій благородній 
справі. Ми заздалегідь щиро вдячні вам.

Ваші брати та сестри з Сент-Люсії
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Урок 10 Субота, 3 вересня 2022 року

Лише чисті мотиви!
«[Любов] не поводиться нечемно, не шукає [тільки] свого»    

              (1 до коринтян 13:5).
«Дорога в рай – це не шлях самопіднесення, а шлях каяття, сповідання, 

смирення, віри та покори». // Рев’ю енд Геральд, 23 грудня 1890 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.50-60.

Неділя	 28	серпня

1. СПОСТЕРІГАЮЧИ ЗА СВОЄЮ ПОВЕДІНКОЮ
а. Говорячи про загальну поведінку, назвіть одну характеристику любові. 

1 до коринтян 13:5 (перша частина): «не поводиться нечемно, не шукає 
[тільки] свого…».

б. Наведіть кілька прикладів неналежної поведінки, які ми повинні сприй-
няти як застереження. До галатів 2:11-13: «11Коли ж Кифа прийшов був 
до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього, – заслуговував бо він на 
осуд. 12Бо він перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав із пога-
нами. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. 13А 
з ним лицемірили й інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього 
лицемірства»; Якова 2:1-4, 8, 9: «1Брати мої, не зважаючи на обличчя, май-
те віру в нашого Господа слави, Ісуса Христа. 2Бо коли до вашого зібрання 
ввійде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій, увійде й бідар у вбогім 
вбранні, 3і ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, і скажете йому: «Ти 
сідай вигідно отут», а бідареві прокажете: «Ти стань там, чи сідай собі 
тут на підніжку моїм», 4то чи не стало між вами поділення, і не стали ви 
злодумними суддями?.. 8Коли ви Закона Царського виконуєте, за Писанням: 
«Люби свого ближнього, як самого себе», то ви робите добре. 9Коли ж ди-
витеся на обличчя, то чините гріх, бо Закон удоводнює, що ви винуватці».

в. Як християнин-управитель застерігається від іншого поширеного виду 
неналежної поведінки? Приповісті 14:29: «Терпеливий у гніві – багаторо-
зумний, а гнівливий вчиняє глупоту»;      
Приповісті 18:23 (друга частина): «...багатий же відповідає зухвало».
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«Є люди, в яких немає самовладання. Вони не приборкують ані свого 
характеру, ані свого язика. Тим часом деякі з них називають себе послі-
довниками Христа, хоча і не є такими. Ісус не залишав їм такого прикладу. 
Якщо вони матимуть лагідність і смиренність Спасителя, то не чинитимуть 
за велінням свого тілесного серця, бо воно від сатани. Деякі люди є за-
пальними і якщо вони з будь-якого приводу починають втрачати контроль 
над собою в словах і в настрої, то лють п’янить їх так, наче вино п’яницю. 
Вони не виявляють розсудливості, їх нелегко переконати. Вони не мають 
здорового глузду, і сатана часом зовсім опановує їх. Будь-який прояв гні-
ву ослаблює нервову систему та моральні сили, і чим далі, тим важче їм 
стримувати свої спалахи гніву. Такі люди мають єдиний засіб проти дратів-
ливості, і це – самовладання за будь-яких обставин». // Наставник молоді, 
10 листопада 1886 року
1. Як я можу виявитися винуватим у неналежній поведінці?

Понеділок	 29	серпня

2. РОЗСУДЛИВІСТЬ У БЛАГОДІЙНОСТІ
а. Як нас умовляють проявляти християнську поведінку, особливо стосовно 

тих людей, які несправедливо нас провокують? Якова 1:19-21: «19Отож, 
мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна гово-
рити, повільна на гнів. 20Бо гнів людський не чинить правди Божої. 21Тому-то 
відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне 
слово, що може спасти ваші душі»; Приповісті 15:1: «Лагідна відповідь гнів 
відвертає, а слово вразливе гнів підіймає»; Приповісті 19:11: «Розум людини 
припинює гнів її, а величність її – перейти над провиною».

«[Христос] був несправедливо звинувачений, однак Він не відкривав уст 
Своїх, аби виправдати Себе. Чимало людей сьогодні, коли їх звинувачують 
у тому, у чому вони не винуваті, відчувають, що настав час, коли терпіння 
перестає бути чеснотою, і, втрачаючи контроль над собою, промовляють 
слова, які засмучують Святого Духа». – Біблійний коментар АСД [з комен-
тарів Е.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1148.

«Якщо відкинути убік гордість та себелюбство, більшість проблем можна 
було б вирішити за п’ять хвилин. Ангели засмучуються, і Бог буває незадово-
лений, коли Його діти багато часу витрачають на самовиправдання». – Ранні 
твори. – С.119.

б. Наведіть приклади того, як християнин-управитель може виявляти 
розсудливість у благодійності. Дії 9:36-39: «36А в Йоппії була одна учениця, 
на ймення Тавіта, що в перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих 
вчинків та милостині, що чинила. 37І трапилося тими днями, що вона за-
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недужала й умерла. Обмили ж її й поклали в горниці. 38А що Лідда лежить 
недалеко Йоппії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього 
двох мужів, що благали: «Не гайся прибути до нас!» 39І, вставши Петро, 
пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю. І обступили його 
всі вдовиці, плачучи та показуючи [йому] сукні й плащі, що їх Сарна робила, 
як із ними була».

«В Йоппії, неподалік Лідди, жила жінка на ім’я Тавіта (в перекладі означає 
Сарна), котру всі любили за її доброчинність. Вона була гідною ученицею 
Ісуса, і її життя було сповнене вчинків милосердя. Вона знала, хто мав потре-
бу в одязі, а хто – у співчутті, і безкорисливо служила бідним і засмученим. 
Вона більше працювала своїми вправними пальцями, ніж язиком». – Дії 
апостолів. – С.131.

«Проповідування – це невелика частина тієї роботи, яка має бути здійс-
нена для спасіння душ. Божий Дух переконує грішників у пізнанні істини і 
приводить їх в обійми Церкви. Служителі в змозі виконати свою частину 
роботи, але вони ніколи не зроблять того, що може зробити Церква. Бог 
вимагає від Своєї Церкви, аби вона дбала і про тих, хто молодий у вірі та 
досвідах, щоб її члени відвідували таких не заради порожніх розмов, а щоб 
молитися за них і говорити їм слова, які подібні до «золотих яблук на срібних 
тарелях» (Приповісті 25:11)...

Обов’язок Божих дітей – бути місіонерами для Нього і знайомитися 
з тими, хто потребує допомоги. Якщо хтось спотикається під тиском 
спокуси, з ним треба поводитися обережно і мудро, бо від цього зале-
жать його вічні інтереси, а слова та вчинки тих, хто трудиться для такої 
людини, можуть бути запашністю життєвою в життя або смертельною 
запашністю на смерть. [2 до коринтян 2:16, цитується]». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.4. – С.69.
2. Що ми можемо дізнатися про любов від Христа та Його 

послідовників? 

Вівторок	 30	серпня

3. БЕЗКОРИСЛИВА ЛЮБОВ – ЛІКИ ВІД НАШОГО «Я»
а. Коли справжня любов до інших людей стає рідкістю? Як цю проблему 

можна вирішити? Від Матвія 24:12: «І через розріст беззаконства любов 
багатьох охолоне»; Об’явлення 2:2-4: «2Я знаю діла твої, і працю твою, і 
твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе 
називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. 3І ти маєш 
терпіння, і працював для Ймення Мого, але не знемігся. 4Але маю на тебе, 
що ти покинув свою першу любов»; До євреїв 12:2-4: «2Дивлячись на Ісуса, 
на Начальника й Виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, 
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перетерпів хреста, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу 
Божого. 3Тож подумайте про Того, хто перетерпів такий перекір проти 
Себе від грішних, щоб ви не знемоглись, і не впали на душах своїх. 4Ви ще не 
змагались до крови, борючись проти гріха».

«Божа любов слабшає в Церкві, і внаслідок цього відроджується любов 
до свого «я». Втрата любові до Бога призвела до втрати любові між братами 
та сестрами». // Рев’ю енд Геральд, 20 березня 1894 року.

«Дозвольте цьому життю, такому бурхливому через конфлікти і пережи-
вання, з’єднатися з Христом і тоді наше «я» більше не прагнутиме перева-
ги». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1161.

«Гордість та самозакоханість не можуть жити в душі, котра пам’ятає про 
Голгофські страждання». – Бажання віків. – С.661.

б. Що є великою причиною того, що християнин-управитель сяятиме у 
цьому світі? 1 до коринтян 10:24: «Нехай не шукає ніхто свого власного, 
але кожен – для ближнього!».

«Безкорисливість – принцип Божого Царства – ненависна сатані, він 
відкидає саме існування цього принципу. З самого початку великої боротьби 
диявол намагався довести, що Божі принципи егоїстичні, – сьогодні він прагне 
звинуватити в цьому всіх, хто служить Богу. Мета Христа та Його послідовників 
полягає в тому, щоб спростувати хибні твердження сатани.

Ісус прийшов у людському тілі, щоб у Своєму власному житті проявити 
безкорисливість. Усі, хто дотримуються цього принципу, – Його співробіт-
ники. Вибрати те, що правильно, тому що це правильно; стояти за істину, 
незважаючи на страждання і поневіряння, – «...це спадщина Господніх рабів, 
а їхнє оправдання від Мене, говорить Господь!» (Ісаї 54:17)». – Вихован-
ня. – С.154, 155.

«На Небі ніхто не думатиме про себе або шукатиме корисливих задово-
лень, а всі з чистої й непідробної любові дбатимуть про щастя Небесних істот, 
які їх оточують. Якщо ми хочемо насолоджуватися Небесним товариством 
на новій землі, ми повинні тут, на цій землі, керуватися Небесними принци-
пами». – Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.132, 133.
3. Як повинна проявлятися в нас жива любов до Христа?

Середа	 31	серпня

4. ВИЗНАЧАЮЧИ ПРІОРИТЕТНІСТЬ НАЙВАЖЛИВІШОГО
а. Що повинен усвідомлювати християнин-управитель, обираючи пріори-

тети? 1 Івана 2:15-17: «15Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить 
хто світ, у тім немає любови Отцівської, 16бо все, що в світі: пожадливість 
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тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, [це] не від Отця, а від світу. 
17Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік 
пробуває!».

«Якби всі гроші, які використовуються неекономно, на непотрібні речі, 
були покладені в Божу скарбницю, ми побачили б чоловіків, жінок і молодь, 
котрі присвячують себе Ісусу і виконують свою роль у співпраці з Христом і 
ангелами. Найрясніше Боже благословення прийде в наші громади – і багато 
душ навернуться до істини». // Рев’ю енд Геральд, 23 грудня 1890 року.

«Коли Бог розглядатиме справу кожного з нас, Він не розбиратиметься, 
яку релігію людина сповідувала, але дивитиметься, що вона робила і чи була 
виконавцем слова. Чи ми жили для себе, чи робили справи благодійності, 
добра і любові, віддаючи перевагу іншим, зрікаючись себе аби благослов-
ляти ближніх?.. Христос засмучений і боляче поранений вашою корисливою 
любов’ю і явною байдужістю до горя і потреб ближніх». – Свідоцтва для 
Церкви. – Т.3. – С.525.

«Якщо б усі, котрі називають себе послідовниками Христа, були 
по-справжньому освяченими, тоді, замість того, щоб витрачати свої кошти на 
задоволення непотрібних і навіть шкідливих примх та бажань, вони віддали б 
їх до скарбниці Господа, показуючи приклад стриманості самозречення і само-
пожертви. Тоді вони стали б світлом для світу». – Велика боротьба. – С.475. 

б. Як управителі в ці останні дні якого ставлення ми повинні уникати чи, 
з іншого боку, яке ставлення ми повинні виявляти? Ісаї 58:2-4, 10-12: 
«2Вони-бо щоденно шукають Мене та жадають пізнати дороги Мої, мов 
народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в 
Мене вони про права справедливости, жадають наближення Бога: «3Нащо 
ми постимо, коли Ти не бачиш, мучимо душу свою, Ти ж не знаєш [того]?» 
Отак, – у день посту свого ви чините волю [свою], і всіх ваших робітників 
тиснете! 4Тож на сварку та заколот постите ви, та щоб кулаком бити на-
хабно... Тепер ви не постите [так], щоб ваш голос почутий був на височині!.. 
10і будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, тоді-то 
засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як полудень [стане], 
11і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, 
кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело 
те, що води його не всихають! 12І руїни відвічні сини твої позабудовують, 
поставиш основи довічні, і будуть тебе називати: «Замуровник пролому, 
направник шляхів для поселення!»; Приповісті 21:3: «Справедливість та 
правду чинити – для Господа це добірніше за жертву».

«У нашій роботі ми зустрінемося з високим сповіданням благочестя і ве-
ликою зовнішньою точністю, які поєднуються з великим внутрішнім нечестям. 
Люди, про яких йдеться у 58 розділі книги Ісаї, скаржаться, що Господь не 
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помічає їхнього служіння. Цю скаргу висловлюють непідкорені благодаттю 
серця, які повстали проти істини». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.4. – С.1148, 1149. 

«Багатьом людям аплодують за чесноти, яких вони насправді не мають. 
Той, Хто випробовує серця, зважує їхні спонукання, і часто справи, яким 
аплодують люди, записуються Ним як такі, що походять з егоїзму і низького 
лицемірства. Усі вчинки нашого життя, як чудові й гідні хвали, так і ті, що за-
слуговують осуд, Той, Хто випробовує серця, судить відповідно до спонукань, 
що викликали їх». – Служителі Євангелії. – С.275.
4. Чому нам необхідно завжди аналізувати свої пріоритети та спо-

нукання?

Четвер	 1	вересня

5. ХРИСТОС ЯК ПРИКЛАД САМОЗРЕЧЕННЯ
а. Який принцип є основним у справжньому християнському служінні?  

Дії 20:35: «Я вам усе показав, що, працюючи так, треба поміч давати сла-
бим, та пам’ятати слова Господа Ісуса, бо Він Сам проказав: «Блаженніше 
давати, ніж брати!».

«Необхідно звершити роботу у наших містах, звершити роботу у кожному 
місці. Бог візьме людей від плуга, від кошари, від виноградника і поставить їх 
на місце тих, котрі думають, що у них мають бути найвищі зарплати. Ті, котрі 
прагнуть високих зарплат, у грошах, які вони отримають, вони одержать усю 
нагороду, яку коли-небудь матимуть. Від таких людей не можна очікувати, 
що вони відчуватимуть тягар за спасіння душ, котрі гинуть. Господь не може 
використовувати таких у Своїй роботі. Поки вони не виженуть егоїзм зі своїх 
сердець, їхні зусилля нічого не варті». // Рев’ю енд Геральд, 15 грудня 1904 
року.

«Небесні істоти можуть співпрацювати лише з тим, хто не прагне самозве-
личення, а працює для спасіння душ». – Бажання віків. – С.436.

б. Що має вселити християнинові-управителю чисту, свіжу мотивацію до 
служіння? 2 до коринтян 8:8, 9: «8Не кажу [це], як наказа, але пильністю 
інших досвідчую щирість любови й вашої. 9Бо ви знаєте благодать Господа 
нашого Ісуса Христа, Який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збага-
тились Його убозтвом».

«Ісус залишив Свій дім у славі, зодягнув Свою Божественність у людське 
тіло і прийшов у світ, затьмарений і заражений прокляттям гріха. Він міг 
залишитися у Своєму Небесному домі і приймати поклоніння ангелів, але 
Він прийшов на землю знайти і спасти тих, котрі гинуть. Він «…збіднів ради 
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вас, щоб ви збагатились Його убозтвом» (2 до коринтян 8:9). Він, Велич 
неба, Який був єдиний з Отцем, зрікся Себе, пожертвував усім для того, щоб 
людина не загинула, але мала життя вічне. Христос жив не для догоджання 
Собі. Якби Він догоджав Собі, то де б ми були сьогодні?». // Рев’ю енд Ге-
ральд, 23 грудня 1890 року.

П’ятниця		 2	вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 

1. Як я можу виявитися винуватим у неналежній поведінці?
2. Що ми можемо дізнатися про любов від Христа та Його послідов-

ників? 
3. Як повинна проявлятися в нас жива любов до Христа?
4. Чому нам необхідно завжди аналізувати свої пріоритети та спо-

нукання? 
5. Що нам слід робити, щоб ревніше просувати Божу роботу?
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Урок 11 Субота, 10 вересня 2022 року

Практичне управління 
ресурсами

«У гордощах каже безбожний, що «Він не слідкує», бо «Бога нема», – [оце] 
всі його помисли!» (Псалом 9:25).

«Нехай ваша душа буде очищена від усієї світськості, усіх нечистих, не-
добрих думок. Нехай ваші слова будуть чистими, освяченими, животворними 
та підбадьорюючими для всіх, з ким ви спілкуєтеся. Не будьте запальни-
ми». – Наше високе покликання. – С.174. 

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.707-709.

Неділя	 4	вересня

1. РОЗВИВАЮЧИ БЛАГОРОДНІ РИСИ
а. Що має характеризувати наше ставлення до всіх людей? Що може допо-

могти нам зберігати таке ставлення постійно?     
1 до солунян 5:14, 15, 23: «14Благаємо ж, браття, ми вас: напоумляйте не-
порядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть! 
15Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про 
добро один для одного й для всіх!.. А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком 
досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені 
будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа!»; 1 до коринтян 9:25: «І 
кожен змагун від усього стримується; вони ж – щоб тлінний прийняти вінок, 
але ми – щоб нетлінний».

б. Яким чином видно прогрес у житті християнина-управителя? Як його 
можна досягти? До колосян 3:8-10, 13: «8Тепер же відкиньте і ви все оте: 
гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. 9Не кажіть 
неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинка-
ми, 10та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Ство-
рителя її… 13Терпіть один одного, і прощайте собі, коли б мав хто на кого 
оскарження. Як і Христос вам простив, [робіть] так і ви!»; Якова 3:17, 18: 
«17А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, 
покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. 18А 
плід правди сіється творцями миру».



71

«Коли ми маємо невеликі труднощі, які здаються складними, подумайте 
про Ісуса, дорогого Спасителя, як Він страждав і терпів, аби спасти грішних 
смертних людей». – Рукописи. – Т.3. – С.124.

«Вас неправильно розумітимуть. Довірте Богові всі несправедливо-
сті, які, на вашу думку, існують. Нехай вас легко буде пом’якшити, але не 
дратуйтесь легко. Не вимовляйте гнівних слів через щось почуте вами. Це 
зашкодить вашому впливові. Нехай благодать Божа допоможе вам виявити 
терпіння». – Там саме. – Т.19. – С.149.

«Ми повинні плекати в серці любов; ні, не ту любов, яка оманливо нази-
вається милосердям, що спонукає нас любити гріх і дорожити спілкуванням 
з грішниками, але біблійну любов і біблійну мудрість, яка, «насамперед 
чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих 
плодів, безстороння та нелукава» (Якова 3:17)». – Свідоцтва для Цер-
кви. – Т.4. – С.558.
1. Розкажіть про реформацію, яка описана в Посланні до колосян 

(3:8-10, 13).

Понеділок	 5	вересня	

2. УПРАВИТЕЛІ СІМ’Ї ТА СУСПІЛЬСТВА
а. Які принципи мають бути об’єднані у вихованні наших дітей? Псалом 85:11: 

«Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються».

«Непокора та повстання повинні бути покарані; але пам’ятайте, що 
покарання має здійснюватись у дусі Христа. Вимагайте послуху не потоком 
гнівних слів, а твердо та доброзичливо. І коли вам необхідно дисциплінувати 
вашу дитину, пам’ятайте про своє власне ставлення до вашого Небесного 
Отця. Чи було ваше життя досконалим перед Ним? Чи не норовливі ви і 
неслухняні? Чи не засмучуєте ви Його постійно? Чи не ставиться Він до вас 
гнівно? Пам’ятайте також про те, що це від вас ваші діти отримали свої нахили 
до зла. Згадайте, як часто ви поводитеся наче дорослі діти. Незважаючи на 
ваш багаторічний християнський досвід, незважаючи на багато можливостей 
дисциплінувати себе, як легко ви дратуєтесь! Тому лагідно ставтеся до своїх 
дітей, пам’ятаючи, що вони не мали тих можливостей набути самовладання, 
які мали ви». // Рев’ю енд Геральд, 8 липня 1902 року.

б. Яка поведінка надає надійності та жвавості нашим місіонерським зу-
силлям у суспільстві? Від Луки 6:28-30: «28Благословляйте тих, хто вас 
проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. 29Хто вдарить тебе 
по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, – не забороняй 
і сорочки. 30І кожному, хто в тебе просить – подай, а від того, хто твоє 
забирає, – назад не жадай».
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«У всіх своїх стосунках з невіруючими людьми будьте обережні, щоб не 
дати їм приводу мати неправильне судження про вашу віру або ганьбити 
справу істини, яку ви відстоюєте. Багато хто загороджують шлях своїми 
власними вчинками. Є певна необачність з їхнього боку. Вони легко втрача-
ють самовладання. Виникають маленькі труднощі на роботі або в будь-яких 
інших повсякденних справах, і вони відразу думають, що ближні їх недооці-
нюють або завдають їм шкоди. Усе це викликає холодність або ворожість, 
і таким чином зачиняються двері доступу до тих людей, яким можна було 
представити істину. Ми ніколи не повинні дозволяти земним турботам гасити 
нашу любов до душ. Брати та сестри, будьте добрі й ввічливі завжди! Ніколи 
не будьте різкими, критичними чи вимогливими у стосунках. Якщо є якась 
вигода, віддайте її ближньому, якого ви зобов’язані любити як самого себе. 
З терпінням та любов’ю Ісуса шукайте можливості зробити йому добро. 
Дозвольте йому побачити, що релігія, яку ми сповідуємо, не закриває і не 
заморожує наші душі, роблячи нас черствими та вимогливими». // Там саме, 
22 травня 1888 року.
2. Яким чином ми можемо краще представити Христа у земних 

справах?

Вівторок	 6	вересня

3. ПРАКТИКУЮЧИ ЛЮБОВ
а. Як впливає образа на наших братів чи сестер на нашу репутацію перед 

світом? До євреїв 12:15: «Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благо-
даті, щоб «не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою», і щоб багато 
хто не опоганились тим».

«Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так 
любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете 
мати любов між собою» (Від Івана 13:34, 35). Ці слова – це не слова людини, 
а слова нашого Викупителя; і як важливо, щоб ми виконували цей наказ, який 
Він дав! Ніщо не може так ослабити вплив Церкви, як нестаток любові. Хри-
стос каже: «Оце посилаю Я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, 
і невинні, як голубки» (Від Матвія 10:16). Якщо нам доведеться зустрітися 
з протидією наших ворогів, які представлені вовками, будьмо обережними, 
щоб не виявляти такий самий дух між собою. Ворог добре знає те, що якщо 
ми не маємо любові один до одного, він зможе досягти своєї мети і порани-
ти та ослабити Церкву, викликаючи розбіжності та незлагоду серед братів і 
сестер. Він може спонукати їх підозрювати зло, говорити зло, звинувачувати, 
осуджувати та ненавидіти один одного. Отже, Божа справа безчеститься, Ім’я 
Христа ганьбиться, і душам людей завдається невимовна шкода». // Рев’ю 
енд Геральд, 5 червня 1888 року.
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б. Що відбудеться, якщо ми щодня розвиватимемо любов? Від Матвія 12:35 
(перша частина): «Добра людина з доброго скарбу добре виносить…»; До 
колосян 3:12-15: «12Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, 
у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. 13Тер-
піть один одного, і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як 
і Христос вам простив, [робіть] так і ви! 14А над усім тим – [зодягніться] 
в любов, що вона – союз досконалости! 15І нехай мир Божий панує у ваших 
серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте!».

«Якщо любов перебуває у ваших серцях, ви будете прагнути утверджу-
вати і зміцнювати свого брата у святій вірі. Якщо було сказане слово, яке 
порочить характер вашого друга або брата, не заохочуйте таке лихослів’я. 
Це робота ворога. Ввічливо нагадайте людині, котра сказала це, що Боже 
Слово забороняє такі розмови. Потрібно видалити з серця все, що опоганює 
храм душі, щоб Христос міг жити в ньому. Якщо ми плекаємо Його Дух, якщо 
ми проявляємо Його любов до інших, якщо ми захищаємо інтереси один 
одного, якщо ми добрі, поблажливі, терплячі, тоді завдяки нашим плодам 
світ отримає докази того, що ми є Божими дітьми. Єдність у Церкві – це 
те, що дозволяє їй свідомо впливати на невіруючих і поглинених земними 
інтересами людей». – Там саме.
3. Як ми можемо вирішити поширену проблему, яка непокоїть багато 

громад?

Середа	 7	вересня

4. ТИПОВА ПРОБЛЕМА
а. Назвіть одне зло, яке часто зустрічається в Церкві. Левит 19:16 (перша 

частина): «Не будеш ходити пліткарем серед народу свого…»; Єремії 20:10: 
«Бо чув я обмову численних, – [ось] острах навколо: Розкажіть, – донесемо 
на нього! Кожен муж, який в мирі зо мною, чатує мого упадку [та] каже: 
«Може буде обманений – і переможемо його, і помстимося над ним!»; 
Приповісті 16:17-20: «17Путь справедливих – ухилятись від зла; хто дорогу 
свою береже, той душу свою охоронює. 18Перед загибеллю гордість [буває], 
а перед упадком – бундючність. 19Ліпше бути покірливим із лагідними, ніж 
здобич ділити з бундючними. 20Хто вважає на слово, той знайде добро, хто 
ж надію складає на Господа – буде блаженний».

«Поширювані чутки часто служать руйнації єдності серед братів. Є такі 
люди, які спрямовують сили серця і розуму на те, аби збирати поширювані 
плітки. Вони звертають увагу на незначні випадки, які самі по собі можуть бути 
дрібницями, але вони постійно говорять про них і перебільшують їх до таких 
масштабів, що людина стає злочинцем. Їхнім девізом є такі слова: «Повідо-
мте нам, а ми повідомимо далі». Ті, які розповсюджують плітки, виконують 
роботу сатани з надзвичайною вірністю, не усвідомлюючи, наскільки їхні дії 
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образливі для Бога. Якби половину енергії й завзяття, які витрачаються на цю 
несвяту роботу, вони витрачали б на дослідження свого серця, то знайшли б 
дуже багато недоброго, такого, що потребує очищення, і не мали б ані часу, 
ані бажання критикувати своїх братів і не впали б у спокусі. Двері розуму і 
серця повинні бути щільно зачинені від таких слів: «говорять» або «я чув». 
Чому б нам, замість того аби дозволяти заздрості та підозрам увійти в серце, 
не піти до нашого брата і у відвертій розмові розповісти йому те, що ми чули 
про нього, і разом молитися, щоб звільнитись від того, що завдає шкоди його 
характеру та впливу?» // Рев’ю енд Геральд, 3 червня 1884 року.

б. Як ми можемо уникнути звички пліткувати? Приповісті 14:15: «Вірить 
безглуздий в кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої»; Приповісті 
25:9, 10: «9Судися за сварку свою з своїм ближнім, але не виявляй таємниці 
іншого, 10щоб тебе не образив, хто слухати буде, і щоб не вернулась [на тебе] 
обмова твоя».

в. Який наш особистий обов’язок, якщо ми дізнаємося, що брат чи сестра 
справді винуваті в якомусь гріхові? До галатів 6:1: «Браття, як людина 
й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідности, 
сам себе доглядаючи, щоб не спокусився й ти!»; Якова 5:19, 20: «19Браття 
мої, – коли хто з-поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, 20хай 
знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його 
спасає від смерти та безліч гріхів покриває!».

«Коли ми бачимо помилки інших, пам’ятаймо, що ми, можливо, робимо 
гріхи, які в Божих очах є тяжчі, ніж ті, що ми осуджуємо в нашому братові. 
Замість того щоб розповідати про його недосконалості, просіть Бога бла-
гословити цього брата і допомогти йому подолати свої недоліки. Христос 
схвалює такий дух і такі дії. Він відкриє вам шлях, аби ви могли сказати слово 
мудрості, яке додасть сили і допоможе брату, котрий ослаб у вірі». // Там 
саме, 5 червня 1888 року.
4. Що є неправильне у фразах «говорять» і «я чув»?

Четвер	 8	вересня

5. ЛЮБЛЯЧИ СВОГО БЛИЖНЬОГО
а. Які зміни можна побачити в нас, коли ми не дратуємось і не мислимо зла 

(1 до коринтян 13:5)? До ефесян 4:23-25: «23Та відновлятися духом вашого 
розуму, 24і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедли-
вості й святості правди. 25Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен 
правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного»; До ефесян 5:9-12: 
«9Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. 
10Допевняйтеся, що приємне для Господа, 11і не беріть участи в неплідних 
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ділах темряви, а краще й докоряйте. 12Бо соромно навіть казати про те, що 
роблять вони потаємно!».

«Людина, котра плекає в собі дорогоцінну квітку любові, буде самовідда-
ною і матиме самовладання, навіть коли її почнуть провокувати. Виявивши в 
комусь з учнів Христа гріх, вона не приписує йому поганих намірів, а глибоко 
замислюється над тим, що сталося». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.123. 

«Любов нікого не підозрює і завжди в найсприятливішому світлі тлумачить 
мотиви та вчинки інших людей. Любов ніколи без потреби не викриває чужі 
невдачі та помилки. Вона неохоче прислухається до неприємних відгуків 
про людину, але радше намагається згадати якісь хороші її якості». – Там 
саме. – С.169.
б. Як світ може побачити у нашому житті щоденне зростання у Христі? 

До Тита 2:7, 8, 11-14: «7У всім сам себе подавай за зразка добрих діл, у 
навчанні непорушеність, повагу, 8слово здорове, неосудливе, щоб противник 
був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас… 11Бо з’явилася 
Божа благодать, що спасає всіх людей, 12і навчає нас, щоб ми, відцуравшись 
безбожности та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, 
і побожно в теперішнім віці, 13і чекали блаженної надії та з’явлення слави 
великого Бога й Спаса нашого Христа Ісуса, 14що Самого Себе дав за нас, щоб 
нас визволити від усякого беззаконства та очистити Собі людей вибраних, 
у добрих ділах запопадливих».

«Нехай кожен з нас запитає себе: «Чи маю я красу любові? Чи навчився 
я довготерпінню та доброзичливості?» Таланти, освіта і красномовство без 
цих Небесних якостей будуть такими ж марними, як мідь дзвінка або бубон 
гудячий». – Там саме.

«Ми не можемо дружити з тими, котрі є найлютішими ворогами Христа, 
але у стосунках один з одним ми повинні розвивати дух лагідності та любові, 
який притаманний нашому Господеві, – любові, яка не рветься до гніву, не 
думає лихого». // Рев’ю енд Геральд, 3 червня 1884 року.

П’ятниця		 9	вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Розкажіть про реформацію, яка описана в Посланні до колосян 

(3:8-10, 13).
2. Яким чином ми можемо краще представити Христа у земних 

справах?
3. Як ми можемо вирішити поширену проблему, яка непокоїть багато 

громад?
4. Що є неправильне у фразах «говорять» і «я чув»?
5. Опишіть деякі способи, за допомогою яких Божа любов може бути 

проявлена до інших людей.
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Урок 12 Субота, 17 вересня 2022 року

Незмінна чеснота
«Ніколи любов не перестає!» (1 до коринтян 13:8).
«Ніколи не проходьте повз страждаючу душу, не потішивши її тією від-

радою, якою Бог утішив нас». – Бажання віків. – С.505.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.133-136.

Неділя	 11	вересня

1. СИЛЬНА МОТИВАЦІЯ
а. Чого може навчитися християнин-управитель із мотивації апостола 

Павла? 1 до коринтян 9:16-19: «16Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим 
хвалитись мені, – це бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії! 
17Тож коли це роблю добровільно, я маю нагороду; коли ж недобровільно, то 
[виконую] службу доручену. 18Яка ж нагорода мені? – Та, що, благовістячи, 
я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особи-
стих прав щодо благовістя. 19Від усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, 
щоб найбільше придбати»; 2 до коринтян 5:14, 15: «14Бо Христова любов 
спонукує нас, що думають так, що коли вмер Один за всіх, то всі померли. 
15А вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для 
Того, Хто за них був умер і воскрес».

б. Які дані умовляння, щоб нас мотивувати? 1 Петра 1:22, 23: «22Послухом 
правді очистьте душі свої через Духа на нелицемірну братерську любов, і 
ревно від щирого серця любіть один одного, 23бо народжені ви не з тлінного 
насіння, але з нетлінного, – Словом Божим живим та тривалим».

«Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть 
їм і ви…» (Від Матвія 7:12). Плоди такої поведінки будуть благословенними. 
«Бо якою ви мірою міряєте, [такою] відміряють вам» (Від Луки 6:38). У цих 
словах викладені могутні мотиви, які повинні спонукати нас любити один 
одного палко та від щирого серця. Христос – наш Приклад. Він ходив усюди, 
творячи добро. Він жив, щоб благословляти людей. Любов прикрашала і 
ушляхетнювала всі Його вчинки. Господь не велів нам ставитися до себе так, 
як хочемо, щоб інші ставилися до нас; навпаки, ми повинні поводитися з 
іншими так, як хочемо, щоб вони поводилися з нами за аналогічних обста-
вин. Міра, якою ми міряємо, завжди відмірюється нам знову. Чиста любов є 
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простою у своїх вчинках і відрізняється від будь-якого іншого принципу дії. 
Прагнення впливати на інших і бажання користуватися загальною повагою 
може зробити життя впорядкованим, а мову – бездоганною та чистою. З 
поваги до себе ми можемо уникати будь-якої видимості зла. Егоїстичне сер-
це здатне на щедрі вчинки, воно може визнавати істину для теперішнього 
часу і виявляти зовнішню смиренність і привітність, проте його спонукання 
бувають оманливими й нечистими. Вчинки, які походять з такого серця, мо-
жуть бути позбавлені принципів чистої любові, запашності життєвої в життя 
і плодів справжньої святості. Любов необхідно плекати і розвивати в собі, бо 
її вплив є Божественний». – Свідоцтва для Церкви. – Т.2. – С.136 (виділено 
в оригіналі).
1. Як християнин-управитель повинен розуміти вірш, який запи-

саний у Євангелії від Матвія 7:12?

Понеділок	 12	вересня

2. ПЛІД ЛЮБОВІ
а. Як безкорислива любов Павла принесла плід за найбільш несприятли-

вих умов? До филип’ян 1:12-14: «12Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що 
те, що сталось мені, вийшло більше на успіх Євангелії, 13бо в усій преторії 
та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. 14А багато братів у 
Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже 
звіщати безстрашно»; До филип’ян 2:15-17: «15Щоб були ви бездоганні та 
щирі, «невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду», що в ньому ви 
сяєте, як світла в світі, 16додержуючи слово життя на похвалу мені в день 
Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. 17Та хоч і стаю я 
жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із 
вами всіма».

«Не проповідь Павла, а його кайдани привернули увагу двору до христи-
янства. Саме в ув’язненні він звільнив багато душ від кайданів, які втримува-
ли їх у рабстві гріха. Але це ще не все. Апостол писав: «А багато братів у 
Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже 
звіщати безстрашно» (До филип’ян 1:14).

Терпіння й бадьорість Павла під час тривалого несправедливого ув’яз-
нення, його мужність і віра були постійною проповіддю. Його дух, такий 
неподібний до духу світу, свідчив: у ньому перебувала неземна сила. Його 
приклад спонукував християн енергійніше захищати справу, від виконання 
котрої був усунутий Павло. Таким чином, кайдани апостола виявилися дуже 
дійовими, і коли здавалося, що він безсилий і не спроможний зробити багато, 
він зібрав снопи для Христа в тих місцях, до яких практично не мав доступу, 
перебуваючи на свободі». – Дії апостолів. – С.464.
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б. Як ми всі можемо бути натхненні та зміцнені мужністю Павла?   
2 до коринтян 4:5-10: «5Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, 
Господа, ми ж самі – раби ваші ради Ісуса. 6Бо Бог, що звелів був світлу за-
сяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити [нам] знання слави 
Божої – в Особі Христовій. 7А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб 
велич сили була Божа, а не від нас. 8У всьому нас тиснуть, та не потиснені 
ми; ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. 9Переслідують нас, 
але ми не полишені; ми повалені, та не погублені. 10Ми завсіди носимо в тілі 
мертвість Ісусову, щоб з’явилося в нашому тілі й життя Ісусове»; 2 до ко-
ринтян 11:24-28: «24Від євреїв п’ять раз я прийняв був по сорок [ударів] без 
одного, 25тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь 
корабель, ніч і день я пробув у глибочині [морській]; 26у мандрівках я часто 
бував, [бував] у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках 
свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на 
пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, 27у 
виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в 
пості, у холоді та в наготі. 28Окрім зовнішнього, налягають на мене денні 
повинності й журба про всі Церкви».

«Терпіння, як і сміливість, отримує свої перемоги. Лагідність під час 
випробування здатна придбати душі для Христа не менше, ніж відвага, вияв-
лена в ризикованій справі. Християнин, який зберігає терпіння й бадьорість 
під час тяжкої втрати чи страждання, який зустрічає навіть саму смерть з 
миром, спокоєм і непохитною вірою, може зробити для Євангелії більше, ніж 
за довге життя сумлінної праці. Часто, коли Божий слуга втрачає можливість 
активно виконувати свій обов’язок, таємниче Провидіння, на котре ми у своїй 
недалекоглядності здатні нарікати, відкриває шлях для роботи, котра інакше 
ніколи не була б виконана.

Якщо послідовник Христа вже не спроможний відкрито активно працювати 
для Бога та Його істини, нехай він не думає, що для нього не залишилося 
служіння й нагороди. Справжні свідки Христа ніколи не будуть знехтувані. У 
здоров’ї чи хворобі, житті чи смерті, Бог продовжує використовувати їх». – Там 
саме. – С.465.
2. Яких результатів може досягти любов навіть серед труднощів?

Вівторок	 13	вересня

3. ПЕРЕМОЖНА ЛЮБОВ
а. Як християнин-управитель може здобути перемогу над неправильними 

словами та ставленням? Якова 3:2, 10-12: «Бо багато ми всі помиляємось. 
Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний прибор-
кувати й усе тіло… 10Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. 
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Не повинно, брати мої, щоб так це було! 11Хіба з одного отвору виходить 
вода солодка й гірка? 12Хіба може, брати мої, фіґове дерево родити оливки, 
або виноград – фіґи? Солодка вода не тече з солонця»; Єзекіїля 36:25, 26: 
«25І покроплю вас чистою водою, – і станете чисті; зо всіх ваших нечистот 
і зо всіх ваших бовванів очищу вас. 26І дам вам нове серце, і нового духа дам у 
ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце [із] плоті».

«Ніяке зовнішнє благополуччя і зручності життя не мають достатньої сили, 
аби призупинити дратівливі, гнівні, суворі міркування та неприємну мову. У 
серці має панувати дух справжньої великодушності. Любов наділяє свого 
володаря добротою, привабливістю, робить його приємним у спілкуванні і спо-
нукає його завжди поводитися пристойно. Любов просвітлює обличчя людини 
і пом’якшує її голос, вона очищає і ушляхетнює всю людину. Вона приводить 
її в гармонію з Богом, тому що вона має Небесне походження». – Свідоцтва 
для Церкви. – Т.4. – С.559, 560.

б. За допомогою яких досвідів ми можемо навчитися незмінної сили любові? 
2 до коринтян 8:1-5: «1Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, 
що дана Церквам македонським, 2що серед великого досвіду горя вони мають 
радість рясну, і глибоке їхнє убозтво збагатилось багатством їхньої щиро-
сти; 3бо вони добровільні в міру сил [своїх], і над силу, засвідчую, – 4із ревним 
благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння 
святим. 5І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господеві та нам 
із волі Божої»; 1 Івана 5:1-4: «1Кожен, хто вірує, що Ісус – то Христос, той 
родився від Бога. І кожен, хто любить Того, Хто породив, любить і Того, 
Хто народився від Нього. 2Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, 
коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. 3Бо то любов Божа, щоб 
ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. 4Бо кожен, хто 
родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, – віра 
наша».

«Опір, з яким ми стикаємося, може принести нам користь у багатьох 
аспектах. Якщо опір витримано, він розвине переваги, які ніколи б не з’яви-
лися, якби християнину не було чого терпіти. Віра, терпіння, стриманість, 
прагнення до Небесного, довіра Провидінню і щире співчуття тим, котрі за-
блукали, також є результатами витриманого випробування. Ось чесноти Духа, 
що розпускаються, цвітуть і приносять плоди серед випробувань і нещасть. 
Лагідність, смирення та любов завжди ростуть на християнському дереві. 
Якщо слово посіяне в добрі та чесні серця, уперта душа буде підкорена, і віра, 
схопившись за обітниці та покладаючись на Христа, стане переможницею. 
«А оце перемога, що світ перемогла, – віра наша» (1 Івана 5:4)». // Рев’ю 
енд Геральд, 28 червня 1892 року.
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«Прийдуть несподівані розчарування. Ісус часто засмучувався через чер-
ствість людських сердець, і ви переживатимете подібне. Ваші молитви, ваші 
сльози, ваші благання можуть не викликати відгуку. Серця мертві у злочинах 
та гріхах. Здається, що немає каяття, є лише байдужість і протистояння, а 
іноді навіть зневага, коли ви очікували на безперечну перемогу. Однак ви не 
повинні послаблювати свої зусилля. Якщо один відмовиться, йдіть до іншо-
го. Вірте, що Утішитель звершить роботу, яку вам зробити не під силу. Вірте 
всім благословенним обітницям, які дав вам Христос. Працюйте з любов’ю і 
непереборною мужністю, тому що ви повинні це зробити, якщо хочете досяг-
ти успіху. «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли 
не ослабнемо» (До галатів 6:9)». // Ознаки часу, 30 листопада 1891 року.
3. Як нам слід отримувати користь із випробувань?

Середа	 14	вересня

4. ДОВГОВІЧНА ЛЮБОВ
а. Чим унікальна рослина любові? 1 до коринтян 13:8 (перша частина): 

«Ніколи любов не перестає!..».

«У наших ближніх ми маємо бачити викуплених Кров’ю Христа. Якщо 
ми маємо таку любов один до одного, то зростатимемо в любові до Бога й 
істини. Серце болить від того, як мало любові у нашому оточенні. Любов – це 
рослина Небесного походження. І якщо ми хочемо, щоб вона процвітала в 
наших серцях, то маємо щодня розвивати її. Милосердя, м’якість, довготер-
піння, відсутність роздратування, усе покриває, усе переносить – це плоди 
на дорогоцінному дереві любові». // Рев’ю енд Геральд, 5 червня 1888 року.

«У світлі Голгофи всі зрозуміють, що закон жертовної любові є законом 
життя для Землі й Неба, що любов, яка «не шукає тільки свого», бере свій 
початок від Бога; в Смиренному і Покірному виявляється характер Того, Хто 
перебуває у неприступному світлі». – Бажання віків. – С.20.

б. Що може надихнути християнина-управителя на працю для душ, купле-
них Кров’ю Христа? До галатів 5:1: «Христос для волі нас визволив. Тож 
стійте в [ній] та не піддавайтеся знову в ярмо рабства!».

«[У школі майбутнього] усі, хто працювали з безкорисливістю, побачать 
плоди своєї праці. Виявиться кожен вірний принцип і благородний вчинок. 
Дещо з цього ми бачимо й досі. Однак як мало результатів благородної ро-
боти у нашому житті ми помічаємо! Як багато безкорисливості в невтомній 
і важкій праці тих, хто живуть, не думаючи про земне багатство і світські 
блага!.. Отже, дари роздані, тягар винесений, робота зроблена. Одні люди 
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сіють насіння, а інші, після їхньої смерті, збирають благословенний урожай. 
Хтось садить дерева, а плодами користуються інші. У майбутньому все 
виявиться. Із задоволенням вони дізнаються, що все зроблене та посіяне 
ними принесло рясні плоди.

Про кожен дар, котрий даний Богом, і про усіляке безкорисливе старання 
ведеться запис на Небесах. Дізнатися про все це в найширшому спектрі, по-
знайомитися з тими, хто завдяки нашим зусиллям піднявся духовно і облаго-
родився, побачити в їхньому житті прояв Божественних принципів – це і буде 
одним з предметів та винагород Небесної школи». – Виховання. – С.305, 306.
4. Чому служіння любові ніколи не буде марним?

Четвер	 15	вересня

5. СОЮЗ ДОСКОНАЛОСТІ
а. Чому любов є необхідною для того, щоб ми вдосконалили християнський 

характер? До колосян 3:14: «А над усім тим – [зодягніться] в любов, що 
вона – союз досконалости!»; 1 Івана 4:7-12: «7Улюблені, – любім один одного, 
бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога! 8Хто 
не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов! 9Любов Божа до нас з’явилася 
тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього 
жили. 10Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав 
Свого Сина вблаганням за наші гріхи. 11Улюблені, – коли Бог полюбив нас отак, 
то повинні любити і ми один одного! 12Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один 
одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась».

«У нашому земному житті, хоч і зіпсованому гріхом, ми можемо знайти 
вічну радість і гідно служити іншим людям. А в майбутньому, не будучи ску-
тими рамками грішного єства, ми знайдемо найбільшу радість у служінні, яке 
більше не буде обмежене гріхом, ми заново дізнаємося, «яке багатство 
слави цієї таємниці… а вона Христос у вас, надія слави!» (До колосян 
1:27)». – Виховання. – С.309.

б. Що є найбільшою ілюстрацією незмінної любові, яка сяятиме всю віч-
ність? Захарії 13:6: «А [коли] йому скаже [хто]: «Що це за рани на твоїх 
руках?» то відкаже: «Побито мене в домі тих, хто кохає мене…».

«Наш Спаситель завжди носитиме на Собі сліди розп’яття. Його поранене 
чоло, бік, руки та ноги будуть нагадувати про жорстокі наслідки гріха. Спогля-
даючи Христа в Його славі, пророк говорить: «А сяйво було, наче [соняшне] 
світло, проміння при боці у Нього, і там укриття Його потуги» (Авакума 
3:4). Його проколотий бік, звідки текла темно-червона Кров, що примирила 
людину з Богом, – ось слава Спасителя, «укриття Його сили». Сильний, щоб 
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спасати (див. Ісаї 63:1) через примиряючи жертву, Він був здатний чинити 
суд над тими, котрі зневажали милосердя Боже. Ці знаки приниження – Його 
найвищі почесті, впродовж усієї вічності Голгофські рани будуть прославляти 
Його і проповідувати про Його силу». – Велика боротьба. – С.674.

П’ятниця	 	 16	вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як християнин-управитель повинен розуміти вірш, який запи-
саний у Євангелії від Матвія 7:12?

2. Яких результатів може досягти любов навіть серед труднощів?
3. Як нам слід отримувати користь із випробувань?
4. Чому служіння любові ніколи не буде марним?
5. Де можна знайти найбільшу радість життя та найвищу освіту?
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Урок 13 Субота, 24 вересня 2022 року

Місію виконано!
«[Любов] не радіє з неправди, але тішиться правдою»    

      (1 до коринтян 13:6).
«Любов любить грішника, але ненавидить гріх і вірно застерігатиме його 

про небезпеку, вказуючи йому на Божого Агнця, Який бере на себе гріх світу. 
Гріх не треба покривати, його треба усувати». – Рукописи. – Т.1. – С.217.

Додаткові матеріали для вивчення:
Поради щодо управління ресурсами. – С.339-350.

Неділя	 18	вересня

1. САМОДОСЛІДЖЕННЯ
а. Хоча ми можемо стверджувати, що радіємо тільки в Бозі, що ми як хри-

стияни-управителі повинні усвідомити? Приповісті 28:14: «Блаженна 
людина, що завжди обачна, а хто ожорсточує серце своє, той впадає в лихе».

«Біблійна любов – це не сентименталізм, а любов у дії. «І легенько лі-
кують нещастя народу Мого, говорячи: «Мир, мир», а миру нема!» (Єремії 
8:11), і це називається любов’ю. Об’єднуватися разом, називати гріх святістю 
та істиною – це називається любов’ю, але це підробка. Оманливе і підроблене 
існує у світі, і ми повинні ретельно досліджувати свої серця, щоб знати, чи 
маємо ми справжню любов. Справжня любов не створить недовіру і не заподіє 
зло. Вона не притупить меч духа так, щоб він не виконував своєї роботи. Ті, 
хто бажають прикрити гріх неправдивою любов’ю, кажуть грішникові: «У тебе 
все буде добре». Подяка Богові за те, що є любов, яка не буде спотворена, 
є мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, і 
плоди праведності сіються серед тих, котрі зберігають мир. Це опис любові 
Небесного походження». – Рукописи. – Т.1. – С.217.

б. Що має характеризувати щоденний досвід християнина-управителя? 
Псалом 139:23, 24: «23Випробуй, Боже, мене, – і пізнай моє серце, досліди 
Ти мене, – і пізнай мої задуми, 24і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну 
дорогу мене попровадь!».

1. Чому самодослідження є ключем до правильного управління 
ресурсами? П
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Понеділок	 19	вересня

2. НЕДОРЕЧНА РАДІСТЬ (I)
а. Як християнин-управитель повинен реагувати на беззаконня?   

1 до коринтян 13:6 (перша частина): «Не радіє з неправди…».

«Робота сатани прямо протилежна роботі Бога. Ворог усього доброго 
стоїть, як генерал сил, підготовлених для того, аби завдавати шкоди душам 
людей. Він дивиться з диявольським тріумфом, коли бачить так званих 
послідовників Христа, які жалять і поїдають один одного. Він завжди гото-
вий затьмарити життя тих, хто намагається служити Богу. Небесні ангели 
дивуються з того, що люди допомагають сатанинським силам у їхній роботі, 
розчаровуючи серця, роблячи Божий народ слабким, безсилим, невірую-
чим». – Колекція Сполдінга і Мегена. – С.345, 346.

«Якщо ми хочемо бути переможцями, то маємо досліджувати свої серця, 
аби бути впевненими, що ми не плекаємо нічого образливого для Бога». – Іс-
торичні нариси закордонних місій Адвентистів Сьомого Дня. – С.138.

б. Як християнин-управитель уникає того, щоб радіти злу?   
1 Петра 5:8, 9: «8Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник – диявол – хо-
дить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. 9Противтесь йому, тверді в 
вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі».

«Коли ми говоримо про розчарування і смуток, сатана слухає з лиходій-
ською радістю, він радіє, знаючи, що зумів нас поневолити. Сатана не може 
читати наші думки, але може бачити наші дії, чути наші слова, і на основі 
багаторічного досвіду перебування в людській сім’ї він може сформувати 
свої спокуси так, щоб вразити слабкі місця нашого характеру. І як часто ми 
відкриваємо йому таємниці для успішної перемоги над нами! О, якби ми 
могли контролювати наші слова та дії! Наскільки сильними ми стали б, якби 
наші слова були такими, що ми не соромилися б зустрітися з їхніми записа-
ми в день суду. Наскільки сильно вони відрізнятимуться в Божий день від 
того, якими вони здаються, коли ми їх вимовляємо». // Рев’ю енд Геральд, 
19 травня 1891 року.

в. Які умовляння повинні зміцнити нас проти вищезгаданих спокус?  
Псалом 141:3: «Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ 
моїх!»; До ефесян 4:29, 30: «29Нехай жадне слово гниле не виходить із уст 
ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало 
благодать тим, хто чує. 30І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви 
запечатані на день викупу».
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«Коли ви спілкуєтесь, будьте обережні у своїх словах. Нехай ваша мова 
буде такою, щоб у вас не виникало потреби в каятті». // Там саме, 5 червня 
1888 року.
2. Коли в нас може виявитися небезпечна схильність догоджати 

ворогові замість Христа?

Вівторок	 30	вересня

3. НЕДОРЕЧНА РАДІСТЬ (II)
а. Як християнин-управитель застережений проти того, щоб радіти гріхам 

та недолікам інших людей? До ефесян 5:11, 12: «11І не беріть участи в 
неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. 12Бо соромно навіть казати 
про те, що роблять вони потаємно!».

«Багато хто, нехтуючи спасінням своєї душі, не втрачають можливості 
критикувати та осуджувати інших. Усі люди, безсумнівно, мають у своєму 
характері недоліки, і якщо керуватися ревністю та заздрістю, неважко знайти 
щось таке, чим можна зіпсувати репутацію людини. «У нас є факти, – заяв-
ляють такі самозвані судді, – ми висунемо проти них звинувачення, і вони 
не зможуть виправдатися». І, дочекавшись слушного моменту, розповідають 
масу пліток і оприлюднюють найпікантніші подробиці…

Справжні християни не шукають радості у викритті чужих помилок та не-
доліків. Вони відвертаються від вад і морального збочення, а зосереджують 
свою увагу на тому, що є привабливим і чарівним. Будь-яке вишукування 
помилок в іншої людини, слово осуду чи докору завдає християнинові неви-
мовного болю». – Свідоцтва для Церкви. – Т.5. – С.95, 96.

б. Наведіть приклади, як християнин-управитель повинен утримуватися 
від того, щоб радіти злу? Приповісті 24:17, 18: «17Не тішся, як ворог твій 
падає, а коли він спіткнеться, – хай серце твоє не радіє, 18щоб Господь не 
побачив, і це не було в Його очах лихим, і щоб Він не звернув Свого гніву від 
нього [на тебе]!».

«Замість того, щоб знаходити помилки в інших людях, критично ставмося 
до себе. Кожен з нас має поставити таке запитання: чи є правим моє серце 
перед Богом і чи прославляють мої дії Небесного Отця? Якщо ви плекали 
неправильний дух, нехай він буде вигнаний з душі. Ваш обов’язок – викорі-
нювати з серця все те, що опоганює. Кожен гіркий корінь потрібно вирвати, 
щоб інші не були заражені його згубним впливом. Не дозволяйте жодній 
отруйній рослині виростати на ґрунті вашого серця. Вирвіть її зараз і замість 
неї посадіть рослину любові. Нехай у вашій душі оселиться Ісус Христос!

Христос – наш Приклад. Живучи на землі, Він чинив добро. Він жив для 
благословення інших. Любов прикрашала і ушляхетнювала всі Його дії, і нам 
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наказано йти Його шляхом. Пам’ятаймо, що Бог послав Свого Однородженого 
Сина в цей світ скорботи, «щоб нас визволити від усякого беззаконства та 
очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих» (До Тита 
2:14). Намагаймося виконувати вимоги Бога і Його Закон. «Любов – виконання 
Закону» (До римлян 13:10), і Той, Хто помер, щоб ми могли жити, дав нам 
цю заповідь, щоб ми любили одне одного, як Він полюбив нас; і світ дізна-
ється, що ми Його учні, якщо ми матимемо цю любов між собою». // Рев’ю 
енд Геральд, 5 червня 1888 року.
3. Як ми можемо опинитися у небезпеці внутрішньо радіти безза-

конню?

Середа	 21	вересня

4. З НАШИМИ БРАТАМИ ТА СЕСТРАМИ
а. Яке вчення і який досвід перших учнів мають стати нашими? Якова 5:16: 

«Отже, признавайтесь один перед одним у [своїх] прогріхах, і моліться один 
за одного, щоб [вам] уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва правед-
ного!»; До филип’ян 2:1, 2: «1Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка 
потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, 2то 
доповніть радість мою: щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, 
одну згоду й один розум!».

«Потрібно частіше молитися. Божий Дух зливався у відповідь на ревну 
молитву… [Учні] збиралися не для того, щоб ділитися плітками. Вони не 
прагнули виставляти напоказ кожну пляму в характері брата. Вони відчували 
свою духовну потребу і просили Бога про святе помазання, щоб перемогти 
власні недуги і приготуватися до справи спасіння інших людей. Вони моли-
лися з палкою ревністю, щоб любов Христа злилася в їхні серця. Такою є й 
наша велика потреба у кожній церкві нашої країни. Бо «хто в Христі, той 
створіння нове, – стародавнє минуло, ото сталось нове!» (2 до коринтян 
5:17). Те, що є в характері неприйнятним, видаляється з душі любов’ю Ісуса. 
Усякий егоїзм виганяється, будь-яка заздрість, усіляке лихослів’я викоріню-
ються, і в серці відбувається докорінне перетворення». // Рев’ю енд Геральд, 
22 липня 1890 року.

б. Про які фактори повинні пам’ятати усі християни-управителі у своїй 
взаємодії з тими, кого, за їхніми словами, вони люблять? До римлян 14:19: 
«Отож, пильнуймо про мир, та про те, що на збудування один одного!»; 1 до 
солунян 5:11: «Утішайте тому один одного, і збудовуйте один одного, – як 
і чините ви!».

«Не дозволяйте звичайним, дешевим, земним речам поглинати ваш 
розум, інакше Ісус залишить вас. Церква отримує своє життя від Христа, і 
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ми допомагаємо Церкві, коли працюємо в гармонії з життєдайною силою, 
забувши про себе і прагнучи утверджувати один одного у найсвятішій 
вірі». – Рукописи. – Т.11. – С.265.

«Існує співчуття до гріха і грішників, яке є небезпечним для процвітання 
Церкви сьогодні. Лунає заклик: ви повинні проявляти любов! Однак почуття, 
яке вибачає зло і прикриває винного, – не біблійна любов. Дружба безбож-
них є небезпечнішою за ворожнечу, тому що здобути перемогу над слугами 
Живого Бога можна лише спокусивши їх до непокори.

Лише у світлі хреста можна оцінити образливий характер гріха. Коли 
люди кажуть, що Бог занадто милостивий, щоб карати порушників Його 
Закону, нехай вони подивляться на Голгофу, нехай вони усвідомлять, що 
тільки через те, що Христос взяв на Себе провину непокірних і постраждав 
замість грішників, меч правосуддя був піднятий на Божого Сина». // Ознаки 
часу, 6 січня 1881 року.
4. Які симптоми псевдолюбові?

Четвер	 22	вересня

5. СПРАВЖНЯ РАДІСТЬ
а. Яким чином християнин-управитель виявляє справжню любов?   

1 до коринтян 13:6 (ост. частина): «...але тішиться правдою»;  
Псалом 119:140-144, 172: «140Вельми очищене слово Твоє, і Твій раб його 
любить. 141Я малий і погорджений, та не забуваю наказів Твоїх. 142Правда 
Твоя – правда вічна, а Закон Твій – то істина. 143Недоля та утиск мене обгор-
нули, – [але] Твої заповіді – моя розкіш! 144Правда свідоцтв Твоїх вічна, – по-
дай мені розуму, й буду я жити!.. 172Хай язик мій звіщатиме слово Твоє, бо 
всі Твої заповіді – справедливість».

«Ви повинні любити!» – цей заклик можна почути всюди, особливо від 
тих, які вважають себе освяченими. Але справжня любов надто чиста, аби 
прикривати нею невизнаний гріх. Виявляючи любов до душ, за які помер 
Христос, ми не повинні йти на компроміс зі злом. Ми не повинні об’єднува-
тися з бунтівниками і називати це любов’ю». – Дії апостолів. – С.554, 555.

б. У чому полягає остаточна мета християнина-управителя?   
1 до коринтян 2:2: «Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса 
Христа, і Того розп’ятого».

«Роки вічності принесуть спасенним багате та глибоке пізнання Бога й 
Христа. У міру збільшення пізнання будуть зростати любов, благоговіння і 
щастя. Чим глибше люди пізнаватимуть Бога, тим більше будуть захоплю-
ватись Його характером. Коли Ісус відкриє перед ними багатства викуплення П
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та дивні здобутки у великій боротьбі з сатаною, серця спасенних спалахнуть 
ще більшою любов’ю, і вони ще з більшим завзяттям торкнуться золотих 
струн арф; тисяча тисяч і десять тисяч десятків тисяч зіллються в єдиному 
могутньому співі похвального гімну.

Від найменшого атома до найбільших галактик – усе живе й неживе 
в своїй незатьмареній красі та досконалій радості свідчить: «БОГ Є ЛЮ-
БОВ!». – Велика боротьба. – С.678.

П’ятниця	 	 23	вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому самодослідження є ключем до правильного управління 
ресурсами?

2. Коли в нас може виявитися небезпечна схильність догоджати 
ворогові замість Христа?

3. Як ми можемо опинитися у небезпеці внутрішньо радіти безза-
конню?

4. Які симптоми псевдолюбові?
5. Як християнин-управитель може проявити справжню любов?
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Для нотаток
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Для нотаток



www.sdarm.org

www.asdrd.org 

sdarm ua

sdarm ua music

Рух Реформації

sdarm_ua

sdarm_ukraine

sdarm_vegfood

+38(096)411 33 64

+38(066)811 44 64

Дивіться нас:



92

2 липня
для міста Вінчестера, 
штат Кентуккі, США

3 вересня
для Дому молитви та 
Духовного центру в 
Сент-Люсії

6 серпня
для Відділу освіти 

Генеральної 
Конференції

Пожертвування першої
      суботи


