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Передмова

Книга Марка була написана Іваном Марком, який подорожу-
вав з Павлом і Варнавою. «Сам Варнава був «родом кіпрянин» 
(Дії 4:36), і тепер вони з Павлом у супроводі Івана Марка, родича 
Варнави, прибули на цей острів.

Мати Марка прийняла християнство, і її дім у Єрусалимі 
став притулком для учнів. Там на них завжди чекав гостинний 
прийом та місце для відпочинку. Саме під час таких відвідин 
апостолами дому його матері Марк запропонував Павлові й 
Варнаві супроводжувати їх у місійній подорожі. Усім серцем 
він відчував Божу милість і бажав цілковито присвятити себе на 
євангельське служіння». – Дії апостолів. – С.166, 167.

Коли Марк почав подорожувати з Варнавою та Павлом, то 
виявив, що робота була дуже складною для нього, і повернувся 
додому. Коли він вирішив знову спробувати, то Павло відмовився 
працювати з ним. Однак пізніше Павло змінив свою думку про 
Марка, вважаючи його настільки корисним, що він сказав Тимо-
фію: «Візьми Марка, і приведи з собою, бо мені він потрібний 
для служби» (2 до Тимофія 4:11).

Марк також тісно співпрацював з Петром. (Див. 1 Петра 
5:13). Вважається, що Петро розповідав Марку свої особисті 
досвіди. Марк, не будучи сам очевидцем, згодом записав спога-
ди Петра про Ісуса. Представлена Марком Євангелія є набагато 
коротшою, аніж інші три. Марк починає свою розповідь зі слів: 
«Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого» (Від Марка 
1:1). Він відразу ж сповідує свою віру в Ісуса як Сина Божого.

«Спаситель людства народився в простій родині в проклято-
му гріхом, безбожному світі. Він виріс як невідомий у Назареті, 
маленькому Галілейському місті. Він почав Свою роботу в бід-
ності, не займаючи високого положення у світі. Він не добивався 
захоплення чи схвалення світу. Він жив серед скромних людей. 
Для всіх Він виглядав як смиренна людина, яка має небагато 
друзів. Таким чином, Бог представив Євангелію способом, що 
абсолютно відрізняється від того методу, яким багато хто вважає 
доречним проповідувати цю ж Євангелію в наш час...

«Царство Боже не прийде помітно». Євангелія благодаті 
Божої, з її духом самозречення, не може бути в гармонії з духом 
світу». // Рев’ю енд Геральд, 18 січня 1906 року.

Хай допоможе нам Господь прийняти більшу міру цієї Єванге-
лії благодаті в наші серця і в наше життя сьогодні, при вивченні 
уроків цього кварталу.

Відділ суботньої школи Генеральної Конференції



5

Субота, 3 жовтня 2020 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ В МІСТІ САВІНЬЇ-СЮР-

ОРЖ, ФРАНЦІЯ

З чисельністю населення близь-
ко 87 мільйонів Франція, Бельгія та 
Швейцарія становлять значну части-
ну Західної Європи. Реформаційний 
Рух АСД існує у Франції вже кілька 
десятиліть. Під час Другої світової 
війни наші брати тут були серед тих 
жертв, які страждали в жахливих 
умовах у сумнозвісному таборі для інтернованих (концтаборі) Гюрс.
Однак завдяки Божій милості звістка збереглася, і сьогодні Франція 
разом зі Швейцарією та Бельгією складають Французьке Поле АСДРР.

Будівлі, які розташовані на нашій ділянці в Савіньї-сюр-Орж, в 
передмісті Парижа, служать Духовним Центром поля і вкрай потре-
бують розширення. У 1991 році був побудований Дім молитви на цій 
ділянці, яка була придбана за кілька років до цього завдяки щедрим 
пожертвуванням. З Божою допомогою Його робота розвивалася тут, 
незважаючи на складну ментальність французького населення, яке 
занадто вкоренилося в атеїстичних і католицьких ідеях, які досі збере-
глися після 1260 років переслідувань. Згадаймо, що всього через кілька 
років після Лютера половина населення були протестантами. Однак 
через переслідування багато вірних людей або померли за свою віру 
(в таких тортурах, як колесування, а також на ешафоті, на галерах, в 
тюрмах та ін.), або втекли у сприятливіші країни, такі як Швейцарія, 
Німеччина, Голландія та Новий Світ (США і Канада).

Проте, як і раніше, є багато щирих душ, котрі були обмануті, але 
готові прийняти світло і встати на сторону Господа. Тому ми просимо 
вас про щедру фінансову допомогу, яка вкрай необхідна, аби розширити 
нашу будівлю і мати більше можливостей для досягнення цих душ.

Чимало людей, які живуть за межами столиці Франції, а також 
за кордоном, вже допомогли цьому проєкту. Тут проживають кілька 
братів із заморських територій Франції, а також з Румунії, Бразилії, 
Португалії, Конго, Молдови та інших країн. Це культурне розмаїття 
є справжнім благословенням, тому що воно дозволяє нам поглибити 
нашу віру, зробити її міцнішою на фундаментальних біблійних прин-
ципах, незважаючи на культурні традиції, які часто складно зруйну-
вати і які можуть спотворити звістку. Невже Вічна Євангелія не буде 
проповідувана «жителям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і 
народові» (Об’явлення 14:6)? Зробімо це реальністю разом!

Французьке Поле заздалегідь вдячне вам
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Урок 1 Субота, 3 жовтня 2020 року

Початок Євангелії Iсуса Христа
«А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і 

проповідував Божу Євангелію, і говорив: «Збулися часи, – і 
Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію!» 
(Від Марка 1:14, 15).

«Там, на волі, не загрожували зброєю, там не гриміли тюрем-
ні засуви. Там зцілювали хворих, проповідували Євангелію, там 
духовно відроджувалися людські душі, – усе свідчило про місію 
Христа». – Виховання. – С.157.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.109-113.

Неділя 27 вересня

1. ПОЧАТОК ЄВАНГЕЛІЇ

а. Як Марк починає свою розповідь про життя Христа? Що він 
відразу ж визнає стосовно Ісуса? Від Марка 1:1.

1 Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. (Мар.1:1)

б. Поясніть, що таке «євангелія». До римлян 1:16.

16 Бо я не соромлюсь Євангелії, бож вона сила Божа на 
спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові. 
(Рим.1:16)

«[Божа] милість і доброта є абсолютно незаслужені. Бла-
годать Христа безоплатно виправдовує грішника без усіляких 
заслуг і претензій з його боку. Виправдання – це повне, ціл-
ковите прощення гріха. У той момент, коли грішник вірою 
приймає Христа, він отримує прощення. Йому зараховується 
праведність Христа, і він більше не сумнівається в Божій бла-
годаті, яка прощає». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1071.

«У Божому Плані спасіння людей немає недоліків. Якщо 
Євангелія не є силою Божою для спасіння кожної душі, то це не 
тому, що Євангелія помилкова, а тому, що люди не є віруючими, 
які практикують релігію. Вони не приймають благодать і правед-
ність Христа по-справжньому... Так звані віруючі не приймають 
Христа як свого особистого Спасителя, а слідують за Ісусом на 
відстані». – Цей день з Богом. – С.18.
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1. Коли Бог прощає нас? Наскільки повним є це про-
щення?

Понеділок 28 вересня

2. ПРЕДТЕЧА ХРИСТА

а. Якою була робота Івана Хрестителя? Від Марка 1:2; Від Луки 

1:17.

2 Як у пророка Ісаї написано: Ось перед обличчя Твоє 
посилаю Свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою 
приготує. (Мар.1:2)

17 І він сам перед Ним буде йти в духу й силі Іллі, щоб 
серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрости 
праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. (Лук.1:17)

«На кожному етапі історії цієї землі Бог має Свої знаряд-
дя для поширення Своєї роботи, яка повинна здійснюватися 
передбаченим Ним способом. Іван Хреститель мав особливу 
роботу, для якої він був народжений і яка була для нього при-
значена – приготування шляху для Господа... Його служіння 
в пустелі було найбільш вражаючим, буквальним виконан-
ням пророцтва». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1115.

«В особі Івана Хрестителя Господь післав Собі вісника, щоб 
він приготував Йому шлях. Предтеча мав нести світові без-
страшне свідоцтво, викриваючи і осуджуючи гріх». – Вибрані 
вісті. – Кн.2. – С.147.

«Наше завдання – звіщати про Другий прихід Христа, і воно 
подібне до роботи Івана Хрестителя, предтечі Христа при Його 
Першому приході. Ми повинні проголошувати світові звістку: 
«Близький день Господній великий». «Приготуйся… до зустрічі 
Бога свого!» Нам потрібно зробити набагато більше, ніж ми вже 
зробили». – Відображаючи Христа. – С.201.

б. Що проповідував Іван і хто приходив послухати його? Від 
Марка 1:3-5.

 3 Голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для 
Господа, рівняйте стежки Йому! 4 виступив був так Іван, що в 
пустині христив та проповідував хрищення на покаяння для 
прощення гріхів. 5 І до нього приходила вся країна Юдейська та 
всі єрусалимляни, і в річці Йордані від нього христились вони, 
і визнавали гріхи свої. (Мар.1:3-5)
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в. До Кого Іван направляв людей? Чим саме робота Івана 
відрізнялася від роботи прийдешнього Месії? Вірші 6-8.

6 А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу, і мав пояс 
ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. 7 І він 
проповідував, кажучи: Услід за мною йде он Потужніший від 
мене, що Йому я негідний, нагнувшись, розв’язати ремінця від 
узуття Його. 8 Я христив вас водою, а Той вас христитиме Духом 
Святим. (Мар.1:6-8)

«Іван розповів своїм учням, що Ісус – обіцяний Месія, Спа-
ситель світу. Завершуючи свою місію, він учив їх дивитися на 
Ісуса і йти за Ним як за великим Учителем. Життя Івана було 
сповнене скорботи і самозречення. Він сповістив про Перший 
прихід Христа, але йому не було дано побачити Його чудеса і 
зрадіти силі, яка виходить від Нього. Іван знав, що він повинен 
померти, тільки-но Ісус утвердить Себе Учителем. Його не часто 
можна було почути – хіба що в пустелі. Іван жив на самоті, зали-
шивши рідну домівку, щоб виконати свою місію. Багато людей 
залишали великі міста та селища і йшли в пустелю, щоб слухати 
слова дивовижного пророка. Іван приклав сокиру до коріння 
дерева. Він викривав гріх, не боячись наслідків, і приготував 
шлях Агнцеві Божому». – Ранні твори. – С.154.

2. Якою була особлива робота Івана Хрестителя? 
Якою є наша робота сьогодні?

Вівторок 29 вересня

3. СПАСИТЕЛЬ ХРЕЩЕНИЙ

а. З якої причини Ісус прийшов побачити Івана? Від Марка 1:9.

9 І ста лося тими днями, прийшов Ісус з Назарет у 
Галілейського, і від Івана христився в Йордані. (Мар.1:9)

«Коли ж Ісус прийшов, щоб охреститися, Іван побачив у Ньо-
му таку чистоту характеру, якої до цього часу не бачив у жодній 
людині... Але з людиною, від Якої походила б Божественна сила, 
він ще ніколи не зустрічався. Все це відповідало одкровенню, 
котре Іван отримав про Месію, однак він не наважувався вико-
нати прохання Ісуса. Як він, грішник, міг хрестити Безгрішного? 
І чому Той, Котрий не мав потреби в покаянні, прийшов звер-
шувати обряд, який символізує очищення грішника?
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Коли Ісус просив охрестити Його, Іван відмовився, вигукнув-
ши: «Я повинен христитись від Тебе, і чи Тобі йти до мене?» А 
Ісус відповів і сказав йому: «Допусти це тепер, бо так годиться 
нам виповнити усю правду». Іван поступився проханню, вони 
зайшли у води Йордану, і Хреститель занурив Ісуса у воду». – Ба-
жання віків. – С.110, 111.

б. Як Святий Дух проявив Себе при хрещенні Ісуса? Як проявив 
Себе Бог Отець? Вірш 10.

10 І зараз, коли Він виходив із води, то побачив Іван небо 
розкрите, і Духа, як голуба, що сходив на Нього. (Мар.1:10)

«Господь обіцяв Івану Хрестителю дати ознаку, за допомо-
гою якої той повинен впізнати Месію, і тепер, коли Ісус вийшов 
з води, обіцяний знак був даний. Іван побачив відкриті Небеса 
і Духа Божого, подібного до голуба з блискучого золота, який 
кружляв над головою Христа. З Небес почувся голос: «Це Син 
Мій Улюблений, що Його Я вподобав!»...

Через гріх земля була роз’єднана з Небом, однак Своєю 
людською рукою Христос охоплює людство, а Своєю Боже-
ственною рукою Він тримається за престол Безмежного, і землі 
повертається благовоління Неба, а людині – спілкування з її 
Богом. Молитва Христа за грішне людство проклала собі шлях 
крізь будь-яку тінь, яку сатана кинув між людиною і Богом, і 
відкрила чистий канал зв’язку до самого престолу слави. Ворота 
були прочинені, Небеса відкрилися і Дух Божий у образі голуба 
кружляв над головою Христа, а голос Божий вимовив: «Це Син 
Мій Улюблений, що Його Я вподобав!». – Біблійний коментар 
АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1078.

3. Що сталося під час хрещення Ісуса? Чому це було 
важливо?

Середа 30 вересня

4. ПОВЕДЕНИЙ У ПУСТЕЛЮ

а. Куди пішов Ісус відразу ж після Свого хрещення? Від Марка 
1:12. Чому?

12 І зараз повів Його Дух у пустиню. (Мар.1:12)

«Чому на початку Свого служіння Христос був поведений в 
пустелю для спокуси?.. Він був там не заради Себе, але заради 
нас, щоб боротися зі спокусою заради нас... Він був випробува-
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ний як представник людства. Він особисто зустрівся з ворогом, 
щоб перемогти того, хто заявляв, що є головою земних царств.

Наш Спаситель встояв у всіх спокусах і таким чином дав лю-
дині можливість перемогти». – Щоб мені пізнати Його. – С.32.

«Дух Божий вів Ісуса в пустелю на спокушення. Ісус Сам не 
накликав на Себе спокуси. Він пішов у пустелю, щоб там розду-
мувати на самоті над Своєю місією і майбутньою працею. Постом 
і молитвою Він готував Себе для кривавого шляху, яким мав 
пройти. Але сатана, знаючи, що Ісус пішов у пустелю, вважав цей 
час найзручнішим для того, щоб підійти до Нього». – Бажання 
віків. – С.114.

б. З чим Ісусу довелося боротися, перебуваючи в пустелі? Як 
Бог допоміг Йому? Вірш 13.

13 І Він був сорок днів у пустині, випробовуваний від сатани, 
і перебував зо звіриною. І служили Йому Анголи. (Мар.1:13)

«Якби не було можливості згрішити, спокуса не була б спо-
кусою. Людина тільки тоді може встояти перед спокусою, коли, 
відчуваючи сильне спонукання зробити неправильний вчинок і 
усвідомлюючи, що вона все-таки може його зробити, вона чинить 
опір спокусі з вірою, твердо поклавшись на Божественну силу. 
Це було тяжке випробування, через яке пройшов Христос». – Ви-
брані вісті. – Кн.3. – С.132.

в. Яким чином Бог обіцяє допомогти нам у скрутну годину?   
Псалом 90:11; 33:8.

11 бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе 
пильнували на всіх дорогах твоїх… (Пс.90:11)

8 Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, 
і визволює їх. (Пс.33:8)

«[Божим] ангелам доручено постійно пильнувати над нами, 
і якщо ми довіряємо себе їхньому керівництву, тоді в момент 
будь-якої небезпеки вони завжди будуть поруч з нами. Коли 
ми, самі того не усвідомлюючи, знаходимося в небезпеці ви-
явити на кого-небудь недобрий вплив, ангели будуть поруч з 
нами, щоб направити нас до кращого рішення, підказати нам 
потрібні слова і вплинути на наші дії. Таким чином наш вплив 
може бути мовчазною, неусвідомленою, але могутньою силою в 
наверненні інших до Христа і до Небесного світу». – Моє життя 
сьогодні. – С.302.

4. Як Христос переміг заради нас під час Свого 
досвіду в пустелі? Що означає ця перемога?
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Четвер 1 жовтня

5. РОЗШИРЮЮЧИ ЗВІСТКУ ІВАНА

а. Після того як Іван виконав свою місію, яку звістку почав 
проповідувати Ісус і чому? Від Марка 1:14, 15.

14 А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї, і 
проповідував Божу Євангелію, 15 і говорив: Збулися часи, і 
Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію! 
(Мар.1:14,15)

«Євангельська вістка, яку проповідував Сам Христос, ґрун-
тувалася на відомих пророцтвах. «Часи», про настання яких 
Він говорив, були періодом, сповіщеним Даниїлові ангелом 
Гавриїлом... «Та знай і розумій: від виходу наказу, щоб вернути 
Ізраїля й збудувати Єрусалим, аж до Владики Месії сім тижнів 
та шістдесят і два тижні» (Даниїла 9:25), – 69 тижнів, або 483 
роки. Наказ про відбудову Єрусалима набув чинності з виходом 
декрету Артаксеркса Лонгімана (див. Ездри 6:14; 7:1, 9) восени 
457 р. до народження Христа. Рахуючи від цього часу, 483 роки 
закінчуються восени 27 р. після народження Христа. Згідно з 
пророцтвом, наприкінці саме цього періоду повинен прийти 
Месія – Помазаник Божий. У 27 р. нашої ери Ісус при хрещенні 
прийняв помазання Святого Духа і незабаром почав Своє служін-
ня. Тоді й була проголошена вістка: «Збулися часи». – Бажання 
віків. – С.233.

«Сам Христос був Автором юдейської системи, Самою Ос-
новою розкішного храму, Прообразом, на який вказували усі 
служіння жертвоприношень. Юдеї очікували Приходу Христа з 
явним занепокоєнням. Книжники, які були навчені закону і зна-
йомі зі словами пророків щодо Його Приходу, знали з пророчої 
історії, що час очікування Його Приходу у світ закінчився». – Дух 
Пророцтва. – Т.3. – С.35.
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П’ятниця 2 жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Коли Бог прощає нас? Наскільки повним є це про-
щення?

2. Якою була особлива робота Івана Хрестителя? 
Якою є наша робота сьогодні?

3. Що сталося під час хрещення Ісуса? Чому це було 
важливо?

4. Як Христос переміг заради нас під час Свого 
досвіду в пустелі? Що означає ця перемога?

5. Що мав на увазі Ісус, коли сказав, що збулися 
часи? Про який час Він говорив?
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Урок 2 Субота, 10 жовтня 2020 року

Божественний Учитель
«Прийшов Ти від Бога, як Учитель, – бо не може ніхто та-

ких чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде» (Від 
Івана 3:2).

«Ісус, Божественний Учитель... прийняв людську приро-
ду тільки для того, щоб показати людям милосердя, любов і 
доброту Бога, Який піклується про спасіння і щастя Своїх тво-
рінь. Заради цього Він і пішов на смерть... Кожного дня Своїми 
благословенними справами Він показував, наскільки великою 
є Його ніжність і любов до грішного людства. Його серце було 
невичерпним джерелом співчуття, з якого спрагле серце людини 
могло черпати воду життя». – Поради щодо роботи суботньої 
школи. – С.108, 109.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.342, 343, 427-431, 601-603.

Неділя 4 жовтня

1. УЧИТЕЛЬ ТА ЙОГО УЧНІ

а. Як учні часто зверталися до Ісуса? Від Марка 4:38; 9:38; 13:1.

38 А Він спав на кормі на подушці... І вони розбудили Його 
та й сказали Йому: Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гинемо? 
(Мар.4:38)

38 Обізвався до нього Іван: Учителю, ми бачили одного 
чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє Ім’ям Твоїм демонів; 
і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить. (Мар.9:38)

1 І коли Він виходив із храму, говорить Йому один із учнів 
Його: Подивися, Учителю яке то каміння та що за будівлі! 
(Мар.13:1)

б. Як Ісус визнавав використання цього титулу? Від Івана 13:13.

13 Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, і добре ви кажете, 
бо Я є. (Iван.13:13)

в. З якою метою Ісус робив це? Від Івана 13:14, 15.
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14 А коли обмив ноги вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й 
ви один одному ноги вмивати. 15 Бо то Я вам приклада дав, щоб 
і ви те чинили, як Я вам учинив. (Iван.13:14,15)

«Христос ясно заявив про Своє право на владу і на відданість 
з боку інших. «Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, – сказав 
Він, – і добре ви кажете, бо Я є». «Один вам Учитель – Хри-
стос» (Від Матвія 23:8; перекл. з англ.). Таким чином Він 
зберігав гідність, яка належала Його Імені, а також владу і силу, 
якими Він володів на Небесах». – Звеличуйте Його. – С.37.

1. Чому було правильним те, що люди зверталися до 
Ісуса як до «Учителя»?

Понеділок 5 жовтня

2.  ЛЮДИНА, ЯКІЙ ПОТРІБНА ДОПОМОГА, 
ВИЯВЛЯЄ ПОВАГУ

а. Ким був Яір і як він виявив повагу до Ісуса? Від Марка 5:22.

22 І приходить один із старших синагоги, на ймення Яір, і, 
як побачив Його, припадає до ніг Йому… (Мар.5:22)

«Деякий час [Ісус] залишався на березі, навчаючи і зціляю-
чи, а потім вирушив до дому Левія Матвія, щоб там зустрітися з 
митниками. Тут, під час гостини, і знайшов Його Яір, начальник 
синагоги.

Цей юдейський старійшина прийшов до Ісуса вельми засму-
чений і упав Йому в ноги». – Бажання віків. – С.342.

б. Чому Яір прийшов до Ісуса? Наскільки міцною була його 
віра?  Від Марка 5:23.

23 і дуже благає Його та говорить: Моя дочка кінчається. 
Прийди ж, поклади Свої руки на неї, щоб видужала та жила!... 
(Мар.5:23)

«Ісус негайно вирушив з ним до його дому. Хоч учні не раз 
були свідками багатьох Його вчинків милосердя, вони здивува-
лися, що Учитель погодився виконати прохання пихатого ра-
бина, проте пішли за Своїм Господом, а за ними – і зацікавлена 
юрба». – Там саме.

«Христос прямував до дому Яіра, юдейського рабина, котрий 
благав Його прийти і зцілити його доньку. Прохання його розби-
того серця: «...Моя дочка кінчається. Прийди ж, поклади Свої 
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руки на неї, щоб видужала та жила» (Від Марка 5:23) – зво-
рушило ніжне співчутливе серце Христа, і Він одразу вирушив з 
начальником до його дому». – Служіння зцілення. – С.59.

в. Що сталося, коли Ісус затримався по дорозі до дому Яіра? Як 
у своєму зверненні вісник назвав Ісуса? Від Марка 5:35.

35 Як Він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги 
та й кажуть: Дочка твоя вмерла; чого ще турбуєш Учителя?... 
(Мар.5:35)

«Хоч дім начальника синагоги знаходився недалеко, та Ісус 
і Його супутники просувалися повільно, оскільки натовп тіснив 
Його з усіх боків. Схвильованого батька дратувала така затримка, 
але Ісус, зі співчуття до народу, зупинявся то тут, то там, щоб 
полегшити чиїсь страждання або потішити засмучених.

Коли вони були ще в дорозі, післанець, протиснувшись крізь 
натовп, сповістив Яірові про смерть його доньки, зауваживши, 
що немає більше потреби турбувати Вчителя. Почувши це, Ісус 
сказав: «Не лякайсь, тільки віруй, – і буде спасенна вона». – Ба-
жання віків. – С.342, 343.

2. Як гордовитий рабин виявив повагу до Ісуса? 
Чому він це зробив?

Вівторок 6 жовтня

3. РОЗКРИВАЮЧИ СВОЮ БОЖЕСТВЕННІСТЬ

а. Кому було дозволено йти за Ісусом у дім Яіра? Чому? Від 
Марка 5:37-40.

37 І Він не дозволив іти за Собою нікому, тільки Петрові та 
Якову, та Іванові, братові Якова. 38 І приходять у дім старшини 
синагоги, і Він бачить метушню та людей, що плакали та 
голосили. 39 А ввійшовши, сказав Він до них: Чого ви метушитеся 
та плачете? Не вмерло дівча, але спить! 40 І вони насміхалися 
з Нього. А Він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір, та 
тих, хто був із Ним, і ввійшов, де лежало дівча. (Мар.5:37-40)

«Яір підійшов ближче до Спасителя, і вони разом поспішили 
до дому начальника. Там уже чулися голосіння плакальниць і 
жалібні звуки флейти. Присутність народу і гамір пригнічували 
Ісуса. Намагаючись примусити їх замовкнути, Він сказав: «Чого 
ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить». 
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Але людей обурили слова Незнайомця. Як свідки смерті дитини 
вони почали глузувати з Нього. Тоді Ісус, наказавши усім вийти 
з будинку, узяв із Собою батька й матір дівчинки та трьох учнів: 
Петра, Якова, Івана й увійшов до кімнати померлої». – Бажання 
віків. – С.343.

б. Яке чудо підтвердило Божественність Христа? Вірші 41, 42.

41 І взяв Він за руку дівча та й промовив до нього: Таліта, кумі 
що значить: Дівчатко, кажу тобі встань! 42 І в ту мить підвелося 
й ходило дівча; а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися 
з дива великого!... (Мар.5:41,42)

«Господь наблизився до ліжка і, взявши дівчину за руку, 
ніжно звернувся до неї мовою, якою розмовляли у тому домі: 
«Дівчатко, кажу тобі – встань!».

Враз мертве тіло затремтіло. У ньому знову почало пульсу-
вати життя, а на устах дівчинки з’явилась усмішка. Очі широко 
розплющилися, як після сну, і дитина з подивом глянула на 
присутніх, що стояли біля неї. Вона підвелася, і батьки, міцно 
обійнявши її, заплакали від радості». – Там саме.

в. Який ще є випадок, коли Ісус звершив подібне чудо? Від Луки 
7:11-17.

11 І сталось, наступного дня Він відправивсь у місто, що 
зветься Наїн, а з Ним ішли учні Його та багато народу. 12 І ось, 
як до брами міської наблизився Він, виносили вмерлого, одинака 
в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із 
міста. 13 Як Господь же побачив її, то змилосердивсь над нею, 
і до неї промовив: Не плач! 14 І Він підійшов, і доторкнувся до 
мар, носії ж зупинились. Тоді Він сказав: Юначе, кажу тобі: 
встань! 15 І мертвий устав, і почав говорити. І його Він віддав 
його матері. 16 А всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони й 
говорили: Великий Пророк з’явився між нами, і зглянувся Бог 
над народом Своїм! 17 І розійшлася ця чутка про Нього по цілій 
Юдеї, і по всій тій країні. (Лук.7:11-17)

«Спаситель воскрешав мертвих до життя. Одним з них був син 
вдови з Наїна. Люди несли його до могили, коли зустріли Ісуса. 
Він взяв юнака за руку, підняв його і віддав його живим матері. 
Потім люди повернулися до своїх домівок, радісно вигукуючи і 
прославляючи Бога». – Історія Ісуса. – С.79.

3. Що розкрило про Ісуса чудо з дочкою Яіра?
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Середа 7 жовтня

4. НАТОВП ВИЗНАЄ ЙОГО

а. Як одна людина з натовпу звернулася до Ісуса? У чому по-
лягала велика потреба цього чоловіка? Від Марка 9:17, 18.

17 І Йому відповів один із натовпу: Учителю, привів я до Тебе 
ось сина свого, що духа німого він має. 18 А як він де схопить 
його, то об землю кидає ним, і він піну пускає й зубами скрегоче 
та сохне. Я казав Твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не 
змогли. (Мар.9:17,18)

б. Як Ісус показав необхідність віри і якою була відповідь бать-
ка?  Вірші 19-24.

19 А Він їм у відповідь каже: О, роде невірний, доки буду Я 
з вами? Доки вас Я терпітиму? Приведіть до Мене його! 20 І 
до Нього того привели. І як тільки побачив Його, то дух зараз 
затряс ним. А той, повалившись на землю, став качатися та 
заливатися піною... 21 І Він запитав його батька: Як давно йому 
сталося це? Той сказав: Із дитинства. 22 І почасту кидав він ним 
і в огонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш що Ти, 
то змилуйсь над нами, і нам поможи! 23 Ісус же йому відказав: 
Щодо того твого коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе! 
24 Зараз батько хлоп’яти з слізьми закричав і сказав: Вірую, 
Господи, поможи недовірству моєму! (Мар.9:19-24)

«Батько розповів історію багаторічного страждання, а потім, 
не в змозі більше терпіти, вигукнув: «Але коли можеш що Ти, 
то змилуйсь над нами, і нам поможи!». «Коли можеш що»!.. 
Навіть батько засумнівався в силі Христа.

Ісус відповів: «Тому, хто вірує, все можливе!». Христос 
мав достатньо сили, але зцілення сина залежало від батькової 
віри». – Бажання віків. – С.428.

«Віра єднає людей з Небесами і дає силу для боротьби із си-
лами темряви. У Христі Бог дарує нам засоби для перемоги над 
усіма гріховними нахилами, а також силу чинити опір усякій, 
навіть найсильнішій спокусі. Але багато людей усвідомлюють, 
що їм бракує віри, і тому не наважуються наблизитися до Хри-
ста. Нехай ці безпорадні недостойні душі віддадуться на милість 
співчутливого Спасителя. Дивіться не на себе, а на Христа. Той, 
Хто колись зціляв хворих, виганяв демонів, і сьогодні такий же 
могутній Викупитель. Віра приходить від Божого Слова. Тож 
тримайтеся за Його обітницю: «Того, хто до Мене приходить, Я 
не вижену геть» (Від Івана 6:37). Упадіть до Його ніг і благайте: 
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«Вірую, Господи, – поможи недовірству моєму!». Якщо ви так 
учините, то ніколи не загинете. Ніколи!» – Там саме. – С.429.

в. Як Ісус показав, що Він дійсно був Божественним Учителем? 
Вірші 25-27.

25 А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому 
духові заказав, і сказав йому: Душе німий і глухий, тобі 
Я наказую: вийди з нього, і більше у нього не входь! 26 І, 
закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став, немов 
мертвий, аж багато-хто стали казати, що помер він... 27 А Ісус 
узяв за руку його та й підвів його, і той устав. (Мар.9:25-27)

«Ісус, звернувшись до страждальця, сказав: «Душе німий 
і глухий, тобі Я наказую: вийди з нього, і більше у нього не 
входь!». Почувся зойк, почалася страшна боротьба. Здавалося, 
що демон, покидаючи свою жертву, забрав і її життя. Хлопець 
лежав нерухомо, наче мертвий. У натовпі почувся шепіт: «Помер 
він». Але Ісус, узявши його за руку, підвів і віддав батькові – ціл-
ковито здорового тілом і розумом. Батько і син прославили ім’я 
Визволителя. Люди «дивувалися величі Божій», тоді як приго-
ломшені й засоромлені книжники понуро пішли геть». – Там 
саме. – С.428, 429.

4. Якою була реакція сім’ї, коли Ісус вигнав демонів 
з хлопчика? Якою була реакція книжників? Чому?

Четвер 8 жовтня

5. ЙОГО ВОРОГАМИ ОВОЛОДІВ СТРАХ

а. Як звернулися до Ісуса Його вороги, вдаючи, що є Його 
послідовниками? Про що вони запитали Його? Від Марка 
12:13, 14.

13 І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до Нього, 
щоб зловити на слові Його. 14 Ті ж прийшли та й говорять Йому: 
Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, і не зважаєш зовсім 
ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на 
Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, 
чи ні? Давати нам, чи не давати? (Мар.12:13,14)

«Фарисеїв завжди дратувало те, що римляни вимагали від 
них податків. Вони вважали сплату данини порушенням Божого 
Закону. Тепер же побачили можливість упіймати Ісуса у свої сіті. 
Шпигуни прийшли до Нього з удаваною щирістю, ніби бажаючи 
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знати, як їм слід повестися. Вони сказали: «Учителю, знаємо 
ми, що Ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, 
але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати 
податок для кесаря, чи ні?» – Бажання віків. – С.601.

б. Як Ісус зруйнував хитрий обман фарисеїв? Якою була їхня 
реакція? Вірші 15-17.

15 А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм: Чого ви Мене 
випробовуєте? Принесіть Мені гріш податковий, щоб бачити. 
16 І принесли вони. А Він каже до них: Чий це образ і напис? 
Ті ж Йому відказали: Кесарів. 17 Ісус тоді каже в відповідь їм: 
Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже! І дивувалися з Нього 
вони... (Мар.12:15-17)

«Шпигуни сподівалися, що Ісус дасть пряму відповідь: 
«так» або «ні»... Але тепер шпигуни почувалися осоромлени-
ми, збитими з пантелику, їхні плани зруйнувалися. Питання 
було вирішене настільки швидко і просто, що вони не мали що 
сказати.

Слова Христа були не спритним вивертом, а щирою 
відповіддю на запитання. Тримаючи в руці римську монету, на 
якій були зображення й ім’я кесаря, Він заявив: оскільки юдеї 
живуть під захистом римської влади, то повинні підтримувати 
цю владу, доки це не суперечить вищому обов’язку стосовно Бога. 
Залишаючись лояльними до державних законів, вони передусім 
мають бути в послуху Богові». – Там саме. – С.602.

П’ятниця 9 жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому було правильним те, що люди зверталися до 
Ісуса як до «Учителя»?

2. Як гордовитий рабин виявив повагу до Ісуса? 
Чому він це зробив?

3. Що розкрило про Ісуса чудо з дочкою Яіра?
4. Якою була реакція сім’ї, коли Ісус вигнав демонів 

з хлопчика? Якою була реакція книжників? Чому?
5. Як Ісус став на заваді людям, які були підіслані до 

Нього, щоб спіймати Його на слові?
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Урок 3 Субота, 17 жовтня 2020 року

Чудотворець
«А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли: «Це 

Той справді Пророк, що повинен прибути на світ!» (Від Івана 
6:14).

«Звершуючи чудеса, Ісус відкрив Свою Божественність; коли 
Він зціляв хворих і воскрешав померлих, люди запитували одні в 
одних: «Чи ж не Син це Давидів?»... Але чимало з тих, хто називав 
Ісуса Сином Давида, не визнавали Його Божественності. Вони не 
розуміли, що Син Давидів є одночасно і Сином Божим». – Ба-
жання віків. – С.608, 609.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.334-337, 364-371.

Неділя 11 жовтня

1. БАГАТО ЛЮДЕЙ БУЛИ ЗЦІЛЕНІ

а. Як люди реагували на зцілення, які звершував Ісус? Від Мар-
ка 1:32, 33.

32 А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити 
до Нього недужих усіх та біснуватих. 33 І все місто зібралося 
перед дверима. (Мар.1:32,33)

«Через страх перед рабинами люди не відважилися прийти й 
одержати зцілення, аж поки не зайшло сонце. А тоді з домівок, 
крамниць, ринкових площ до скромної оселі, де знайшов при-
тулок Ісус, почали сходитися жителі міста. Хворих несли на 
носилках, інші спиралися на палиці або, підтримувані друзями, 
хитаючись від немочі, йшли до Спасителя.

Минали години, а люди все приходили та відходили, бо ніхто 
не знав, чи буде й завтра Цілитель серед них. Ніколи раніше 
Капернаум не бачив нічого подібного. Повітря наповнювали 
тріумфальні вигуки та голоси, що сповіщали про звільнення.

Ісус не припиняв Своєї праці, допоки останній страдник 
не одержав полегшення. Була вже глибока ніч, коли натовп 
розійшовся і в домі Симона запанувала тиша. Довгий, сповнений 
хвилювань день минув, і Христос прагнув відпочити. Але коли 
місто було ще оповите сном, Спаситель, «як дуже ще темно було, 
уставши… вийшов і пішов у місце самітне, і там молився» (Від 
Марка 1:35)». – Служіння зцілення. – С.29, 30.
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1. Коли Ісус закінчив Свою роботу зцілення в той 
день?

Понеділок 12 жовтня

2. ЛЮДИ ЗВІДУСІЛЬ ІДУТЬ ДО ІСУСА

а. Що сталося іншим разом, коли Ісус прибув на кораблі в 
Генісарет? Від Марка 6:53-55.

53 Перепливши ж вони, прибули в землю Генісаретську 
й причалили. 54 І, як вони повиходили з човна, люди зараз 
пізнали Його, 55 і порозбігались по всій тій околиці, і стали на 
ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що Він є. 
(Мар.6:53-55)

«Тим часом після одноденної відсутності Ісус прибув до Ге-
нісарета. Як тільки стало відомо, що Він зійшов на берег, люди 
«порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих 
приносити, де тільки прочули були, що Він є» (Від Марка 
6:55)». – Бажання віків. – С.384.

б. Наскільки відчайдушно хворі намагалися побачити Ісуса? 
Як була винагороджена їхня віра? Вірш 56.

56 І куди тільки Він прибував до сіл, чи до міст, чи до 
осель, клали недужих на майданах, і благали Його, щоб могли 
доторкнутись хоч краю одежі Його. І хто тільки до Нього 
доторкувався, той був уздоровлений! (Мар.6:56)

в. Хто ще був зцілений подібним чином наступного разу? Від 
Марка 5:24-34. Чого ми можемо навчитися з цього прикладу 
віри?

24 І пішов Він із ним. За Ним натовп великий ішов, і тиснувсь 
до Нього. 25 А жінка одна, що дванадцять років хворою на 
кровотечу була, 26 що чимало натерпілася від багатьох лікарів, 
і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а 
прийшла ще до гіршого, 27 як зачула вона про Ісуса, підійшла 
через натовп іззаду, і доторкнулась до одежі Його... 28 Бо вона 
говорила про себе: Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то 
одужаю... 29 І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом 
відчула вона, що видужала від недуги! 30 І в ту мить Ісус вичув 
у Собі, що вийшла з Нього сила. І Він до народу звернувся й 
спитав: Хто доторкнувсь до Моєї одежі? 31 І відказали Йому 
Його учні: Ти бачиш, що тисне на Тебе народ, а питаєшся: Хто 
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доторкнувся до Мене? 32 А Він навкруги поглядав, щоб побачити 
ту, що зробила оце. 33 І жінка злякалась та затрусилась, бо 
знала, що сталося їй. І вона підійшла, і впала ницьма перед 
Ним, і всю правду Йому розповіла... 34 А Він їй сказав: Твоя 
віра, о дочко, спасла тебе; іди з миром, і здоровою будь від своєї 
недуги! (Мар.5:24-34)

«Коли жінка простягнула руку і доторкнулась до краю 
Його одягу, вона подумала, що про цей таємний дотик ніхто 
не дізнається, але Христос відчув цей дотик і відповів на її віру 
Своєю цілющою силою. Жінка відразу зрозуміла, що одужала, і 
Господь Ісус не дозволив, щоб така віра залишилась непоміче-
ною». – У Небесних оселях. – С.108.

«Спаситель міг відрізнити дотик віри від випадкового доти-
ку неуважного натовпу. Така віра не повинна була залишатися 
поза увагою. Він бажав сказати цій покірній душі слова втіхи, які 
стали б для неї джерелом радості, а також благословенням для 
Його послідовників аж до кінця часу». – Бажання віків. – С.344.

«Віра, яка дозволяє нам мати живе спілкування з Христом, 
стане для нас вищим благом, цілковитою довірою і повним по-
свяченням. Ця віра чинна любов’ю і очищає душу. Вона виробляє 
в житті послідовника Христа справжню покірність заповідям 
Божим, бо любов до Бога і любов до людини є результатом жи-
вого спілкування з Христом». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.334.

2. Як проявить себе цілюща віра?
Вівторок 13 жовтня

3. УЧНІВ ВІДПРАВЛЕНО ДОПОМОГТИ

а. У міру розвитку роботи Ісуса, який план Він втілив? Від Мар-
ка 6:7-11.

7 І, закликавши Дванадцятьох, зачав їх по двох посилати, і 
владу їм дав над нечистими духами. 8 І звелів їм нічого в дорогу 
не брати, крім палиці тільки самої: ні торби, ні хліба, ані мідяків 
у свій черес, 9 а ходити в сандалях, і двох убрань не носити. 10 І 
промовив до них: Коли ви де ввійдете в дім, залишайтеся там, 
аж поки не вийдете звідти. 11 А як місто яке вас не прийме, і не 
послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що в вас 
під ногами, на свідчення супроти них. Поправді кажу вам, легше 
буде Содому й Гоморрі дня судного, аніж місту тому! (Мар.6:7-11)

«Для того щоб робота здійснювалась ефективно, Господь 
післав Своїх учнів йти по двоє». – Нариси життя. – С.302.
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«Необхідність об’єднання зусиль двох працівників визна-
чається тим, що кожен з них може підбадьорити іншого; вони 
можуть радитися один з одним, разом молитися і досліджувати 
Біблію. Це дозволить їм ширше осягнути світло істини, бо один 
може побачити істину з одного боку, а інший – з іншого. Якщо 
один в чомусь помиляється, інший має можливість виправити 
його словом або ставленням, щоб істина не постраждала в очах 
слухачів через недоліки її прихильників». – Євангелизм. – С.74.

«Поширення доброї звістки від однієї домівки до іншої в 
любові й простоті знаходиться у відповідності до настанов, які 
Христос дав Своїм учням, коли Він післав їх виконувати першу 
місійну роботу. Багатьох людей привернуть пісні хвали Богові, 
смиренні, сердечні молитви й просте ознайомлення з біблійною 
істиною в сімейному колі». – Відображаючи Христа. – С.202.

б. Коли учні виходили працювати, як вони поєднували 
проповідування зі зціленням? Вірші 12, 13. Як ми повинні 
трудитися так само?

12 І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися. 13 І багато 
вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і 
вздоровляли. (Мар.6:12,13)

«Христос, великий Медик-Місіонер, є нашим Прикладом... 
Він зціляв хворих і проповідував Євангелію. У Його служінні 
зцілення, повчання і настанови були тісно пов’язані. І сьогодні 
їх не слід розділяти». – Поради щодо здоров’я. – С.395, 396.

«Життя Христа і Його служіння стражденним людям нероз-
ривно пов’язані. Зі світла, яке дане мені, я знаю, що медична 
місіонерська робота завжди повинна бути тісно переплетена з 
євангельським служінням. Вони пов’язані священним союзом 
як одна робота, і їх не можна ніколи розділяти. Ті, котрі пре-
тендують на те, що слідують за Спасителем, повинні приймати і 
практикувати принципи Неба. Своїм прикладом Він показав нам, 
що медична місіонерська робота не повинна займати місце про-
повіді Євангелії, але вона повинна бути з нею пов’язана. Христос 
досконало представив справжнє благочестя, об’єднавши роботу 
лікаря і проповідника, служачи потребам і тіла, і душі, зцілюючи 
фізичну хворобу, а потім, вимовляючи слова, які приносили мир 
стурбованому серцю». – Там саме. – С.528.

3. Чому ефективніше працювати по двоє, а не 
поодинці?
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Середа 14 жовтня

4. НАВІТЬ СТИХІЇ СЛУХНЯНІ ЙОМУ

а. Що сталося, коли учні попливли з Ісусом через море в ма-
ленькому човні? Від Марка 4:35-37.

35 І сказав Він до них того дня, коли вечір настав: 
Переплиньмо на той бік. 36 І, лишивши народ, узяли із собою 
Його, як у човні Він був; і інші човни були з Ним. 37 І знялася 
ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже 
був переповнився! (Мар.4:35-37)

«Вечір був спокійний і приємний, на озері панувала тиша. 
Але несподівано потемніло, з-за гірських вершин східного берега 
подув сильний вітер, і на озері знялася страшна буря.

Сонце зайшло, і нічна темрява опустилася на бурхливі води 
моря. Хвилі, гнані шаленим вітром, люто накидалися на човен 
учнів, загрожуючи поглинути його. Ці загартовані рибалки... 
були безсилі протистояти стихії; остаточно надія залишила 
їх, коли вони побачили, як вода заливає човен». – Бажання 
віків. – С.334.

б. Де знаходився Ісус під час шторму і як Він відреагував? Вірші 
38-40.

38 А Він спав на кормі на подушці... І вони розбудили Його 
та й сказали Йому: Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гинемо?... 
39 Тоді Він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, 
перестань! І стих вітер, і тиша велика настала... 40 І сказав Він до 
них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? (Мар.4:38-40)

«Раптом спалах блискавки пронизує темряву, і учні бачать 
Ісуса, Який безтурботно спить серед загального сум’яття. Вони 
з подивом і відчаєм гукають: «Учителю, чи Тобі байдуже, що 
ми гинемо?»...

Їхній крик розбудив Ісуса. У сяйві блискавки, котра освітила 
Господа, вони побачили Небесний мир на Його обличчі, прочи-
тали у Його погляді самовіддану ніжну любов, і, звертаючись до 
Нього, знову покликали: «Рятуй, Господи, – гинемо!».

Не було ще жодного випадку, щоб такий зойк душі залишився 
непочутим. У той час, як учні з останніх сил налягали на весла, 
Ісус піднявся. Ось Він стоїть серед учнів, а навколо вирує вода, 
хвилі заливають човен, і блискавки освітлюють Його облич-
чя. Він підносить руку, яка так часто творила діла милосердя, 
і наказує розбурханому озеру: «Мовчи, перестань!». – Там 
саме. – С.334, 335.
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в. Якою була реакція учнів на це чудо? Вірш 41.

41 А вони налякалися страхом великим, і говорили один 
до одного: Хто ж це такий, що вітер і море слухняні Йому? 
(Мар.4:41)

«Буря стихає. Море заспокоїлось. Хмари розвіялися, засяяли 
зорі. Човен спокійно гойдається на воді. Повернувшись до уч-
нів, Ісус сумно запитує: «Чого ви такі полохливі? Чому віри не 
маєте?» (Від Марка 4:40).

Учні заніміли від подиву. Навіть Петро не міг висловити бла-
гоговіння, яким сповнилося його серце». – Там саме. – С.335.

4. Як Ісус проявив силу керування стихіями приро-
ди?

Четвер 15 жовтня

5. ІСУС ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАШІ ПОТРЕБИ

а. Яке чудо показало, що Ісус розуміє наші фізичні потреби? 
Від Марка 6:35-44.

35 І, як минуло вже часу доволі, підійшли Його учні до Нього 
та й кажуть: Це місце безлюдне, а година вже пізня. 36 Відпусти 
їх, нехай підуть в осади та села близькі, і куплять собі чого їсти. 
37 А Він відповів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали 
Йому: Чи ми маємо піти та хліба купити на двісті динаріїв, і дати 
їм їсти? 38 А Він їх запитав: Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте! 
І розізнавши, сказали: П’ять хлібів та дві рибі. 39 І звелів їм 
усіх на зеленій траві посадити один біля одного. 40 І розсілись 
рядами вони, по сто та по п’ятдесят. 41 І Він узяв п’ять хлібів та 
дві рибі, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті хліби, і 
дав учням, щоб клали перед ними, і дві рибі на всіх поділив. 42 
І всі їли й наїлися! 43 А з кусків позосталих та з риб назбирали 
дванадцять повних кошів. 44 А тих, хто хліб споживав, було 
тисяч із п’ять чоловіка! (Мар.6:35-44)

«Господь, Котрий навчав людей, як досягти миру та щастя, 
піклувався про їхні тимчасові потреби так само, як і про духовні. 
Люди були стомлені й ослаблені. Там були матері з немовлятами 
на руках, а трохи більші діти трималися за їхні спідниці. Багато 
людей цілий день провели на ногах...

Проста їжа, яку роздавали учні, містила в собі цілу низку 
цінних уроків. Це була скромна трапеза; риба та ячмінний хліб 
були звичайною їжею галілейських рибалок... їжа, приготовлена 
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лише для догоджання апетиту, не містила б повчання для добра 
людей». – Бажання віків. – С.365-367.

б. Яке запевнення ми маємо про те, що Бог здатний забезпечити 
нас сьогодні? До филип’ян 4:19. («Мій Бог виповнить вашу 
всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі» 
переклад з англ.).

19 А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за Своїм 
багатством у Славі, у Христі Ісусі. (Фил.4:19)

«Бог знає наші потреби, задовольняючи їх. У Господа є скарб-
ниця, наповнена всім необхідним для Його дітей, і Він може за 
будь-яких обставин дати їм те, чого вони потребують. Але чому 
ж ми не довіряємо Йому? Він дав дорогоцінні обітниці Своїм 
дітям за умови вірного послуху Його заповідям. Немає такого 
тягаря, якого Він не зміг би забрати, немає такої темряви, яку 
Він не зміг би розвіяти, немає такої слабкості, яку Він не міг 
би перетворити на силу, немає таких страхів, які Він не зміг 
би заспокоїти, немає достойних прагнень, яких Він не зміг би 
спрямувати і виправдати». – Щоб мені пізнати Його. – С.224.

П’ятниця 16 жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Коли Ісус закінчив Свою роботу зцілення в той 
день?

2. Як проявить себе цілюща віра?
3. Чому ефективніше працювати по двоє, а не 

поодинці?
4. Як Ісус проявив силу керування стихіями приро-

ди?
5. Чому Ісус забезпечив людей тільки простою 

їжею?
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Урок 4 Субота, 24 жовтня 2020 року

Зцiлення розуму
«Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі 

добродійства Його! Всі провини Твої Він прощає, всі недуги 
твої вздоровляє» (Псалом 103:2, 3).

«Та сама сила, яка керує природою, діє і в людині. Ті самі ве-
ликі закони, які керують зірками і атомами, керують і людським 
життям. Закони, за якими б’ється серце і регулюється рух крові 
в організмі, є законами всемогутнього Розуму, Який має право 
судити людину». – Виховання. – С.99.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.267-271.

Неділя 18 жовтня

1. ІСУС БАЧИТЬ ЛЮДИНУ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДО-
ПОМОГИ

а. Що сталося, коли Ісус пішов у Капернаум і ця новина поши-
рилася? Від Марка 2:1, 2. Хто також шукав зцілення і як він 
наблизився до Ісуса? Вірш 3.

1 Коли ж Він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, 
то чутка пішла, що Він удома. 2 І зібралось багато, аж вони 
не вміщалися навіть при дверях. А Він їм виголошував слово. 
(Мар.2:1,2)

3 І прийшли ось до Нього, несучи розслабленого, якого несли 
четверо. (Мар.2:3)

«Розслаблений втратив будь-яку надію на одужання. Його 
хвороба була наслідком гріховного життя, і страждання ще 
більше посилювалися через докори сумління. Він звертався до 
фарисеїв і лікарів, сподіваючись отримати полегшення від ду-
ховних і фізичних мук, але вони холоднокровно оголосили його 
невиліковним та ураженим Божим гнівом. Фарисеї розцінювали 
нещастя як свідчення Божественного незадоволення, а тому 
цуралися хворих і нужденних. Однак часто ті, котрі звеличують 
свою святість, більш винуваті, ніж осуджені ними страждальці.

Розслаблений був абсолютно безпорадним; він утратив надію 
на будь-яку допомогу і впав у відчай. Але якось він почув про 
чудові діла Ісуса. Йому розповіли, що такі самі грішні, безпо-
мічні люди, як він, отримували зцілення. Очищалися навіть 
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прокажені. Друзі розповідали йому про це, заохочуючи вірити, 
що і він може бути зцілений, якщо його принесуть до Ісуса. Але, 
пригадуючи причину своєї хвороби, він знову і знову втрачав 
надію. Хворий боявся, що духовно чистий Лікар не потерпить 
його у Своїй присутності». – Бажання віків. – С.267.

1. Як фарисеї ставилися до хворих і до людей, які 
потребували допомоги? Якою була насправді 

ситуація?
Понеділок 19 жовтня

2. ДРУЗІ ДОПОМАГАЮТЬ ХВОРОМУ

а. Оскільки натовп оточував Ісуса, що зробили друзі хворо-
го?  Від Марка 2:4. Які уроки ми можемо отримати з їхньої 
наполегливості?

4 А що через народ до Нього наблизитися не могли, то стелю 
розкрили, де Він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому 
лежав розслаблений. (Мар.2:4)

«Знову й знову друзі розслабленого намагалися прокласти 
собі дорогу крізь натовп, але даремно. Хворий з відчаєм дивив-
ся довкола себе. Коли очікувана допомога була так близько, як 
можна було відмовитися від своїх сподівань?! На його настійне 
прохання друзі підняли паралізованого на дах будинку, розі-
брали покрівлю й опустили його просто до ніг Ісуса. Розмова 
була перервана. Спаситель глянув на змучене обличчя і побачив 
звернені до Нього з благанням очі. Він зрозумів усе; це ж Він 
привернув до Себе цю розчаровану, сповнену сумнівів душу. 
Коли розслаблений був ще вдома, Спаситель уже збудив його 
сумління. Коли ж він покаявся у своїх гріхах та повірив у цілющу 
силу Ісуса, життєдайна милість Спасителя вперше торкнулася 
його спраглого серця. Ісус спостерігав за першими проблисками 
віри, яка поступово зростала до глибокого переконання, що лише 
Він один є Спасителем грішників. Віра паралізованого міцніла 
з кожним зусиллям прийти до Ісуса». – Бажання віків. – С.268.

«Нехай ваше серце заполонить прагнення до Бога, Живого 
Бога. Життя Христа показало, що може здійснити людина, буду-
чи учасником Божественної природи. Усе, що Христос одержав 
від Бога, можемо мати і ми. Тоді просіть – і одержите. З наполег-
ливою вірою Якова, з непохитною стійкістю Іллі, просіть усього, 
що пообіцяв Бог». – Наочні уроки Христа. – С.149.
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б. Яка притча Христа ілюструє цю чесноту? Від Луки 11:5-10.

5 І сказав Він до них: Хто з вас матиме приятеля, і піде до 
нього опівночі, і скаже йому: Позич мені, друже, три хліби, 6 
бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю, що 
дати йому. 7 А той із середини в відповідь скаже: Не роби мені 
клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не 
можу я встати та дати тобі. 8 Кажу вам: коли він не встане, і не 
дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й 
дасть йому, скільки той потребує. 9 І Я вам кажу: просіть, і буде 
вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам! 10 Бо 
кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а тому, хто 
стукає відчинять. (Лук.11:5-10)

«Іноді відповіді на наші молитви приходять негайно; іноді 
нам потрібно терпляче чекати і продовжувати щиро молитися 
про те, чого ми потребуємо, і це представлено наполегливим 
прохачем хліба. «Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього 
опівночі» і т.д. Цей урок означає більше, ніж ми собі можемо 
уявити. Ми повинні продовжувати просити, навіть якщо не 
отримуємо негайної відповіді на наші молитви. «І Я вам кажу: 
просіть, – і буде вам дано, шукайте – і знайдете, стукайте – і 
відчинять вам! Бо кожен, хто просить – одержує, хто шу-
кає – знаходить, а тому, хто стукає – відчинять» (Від Луки 
11:9, 10)». – Поради щодо здоров’я. – С.380.

2. Коли розслаблений розкаявся у своїх гріхах? Що 
супроводжувало його каяття?

Вівторок 20 жовтня

3. ІСУС ПРОГОЛОШУЄ ЗЦІЛЕННЯ РОЗУМУ

а. Що сказав Ісус, побачивши цього хворого чоловіка? Від Мар-
ка 2:5.

5 А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: 
Відпускаються, сину, гріхи тобі! (Мар.2:5)

«Хворий почув слова Спасителя, які пролунали для нього 
приємною музикою: «Будь бадьорий, сину! Прощаються тобі 
гріхи твої!»

Тягар розпачу впав з душі чоловіка, мир прощення огор-
нув його, обличчя засяяло. Фізичні болі припинилися, умить 
відновився весь організм. Безпомічний паралітик – зцілений! 
Грішник – прощений!
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У простоті віри чоловік прийняв слова Ісуса як дар нового 
життя. Він ні про що більше не просив, а лежав у блаженному 
мовчанні настільки щасливий, що не міг вимовити й слова. 
Небесне світло осявало його обличчя, і народ із шанобливістю 
спостерігав цю сцену». – Бажання віків. – С.268.

б. Як на ці слова відреагували книжники? Вірші 6, 7.

6 Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали: 7 
Чого Він говорить отак? Зневажає Він Бога... Хто може прощати 
гріхи, окрім Бога Самого? (Мар.2:6,7)

«Занепокоєні рабини з нетерпінням чекали, як у цьому 
випадку поведеться Христос. Вони пригадали, як цей чоловік 
звертався до них за допомогою, але вони залишили його без 
надії та співчуття. Окрім того, тоді вони заявили, що він страж-
дає від Божого прокляття за свої гріхи... Вони також помітили, 
з якою цікавістю присутні спостерігали за всім, що відбувалося, 
і страшенно боялися втратити свій вплив на народ...

Ісус оголосив, що гріхи розслабленого прощені. З’явилася 
можливість фарисеям вхопитися за цей факт як богозневагу і 
представити його смертельним гріхом. Вони говорили у своєму 
серці: «Чого Він говорить отак? Зневажає він Бога… Хто може 
прощати гріхи, окрім Бога Самого?» (Від Марка 2:7)». – Там 
саме. – С.268, 269.

в. Якою була відповідь Ісуса на їхні сумніви? Вірші 8-11.

8 І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують 
собі, і сказав їм: Що таке ви в серцях своїх думаєте? 9 Що легше: 
сказати розслабленому: Гріхи відпускаються тобі, чи сказати: 
Уставай, візьми ложе своє та й ходи? 10 Але щоб ви знали, 
що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, каже 
розслабленому: 11 Тобі Я наказую: Уставай, візьми ложе своє, 
та й іди у свій дім! (Мар.2:8-11)

«Спрямувавши на них погляд, від якого вони знітилися і від-
сахнулися, Ісус сказав: «Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що 
легше: сказати розслабленому: «Гріхи відпускаються тобі», 
чи сказати: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи»? Але щоб 
ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на зем-
лі», – каже розслабленому: «Тобі я наказую: Уставай, візьми 
ложе своє, та й іди у свій дім!». – Там саме. – С.269.

3. Як Ісус зняв тягар з душі цієї людини? Який був 
результат?
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Середа 21 жовтня

4. БОЖА СИЛА, ЯКА ЗЦІЛЮЄ І СПАСАЄ

а. Що розслаблений (паралізований) зробив у відповідь на на-
каз Ісуса встати і йти? Від Марка 2:12 (перша частина).

12 І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма… 
(Мар.2:12)

«І тоді той, кого принесли до Ісуса на ношах, схопився на ноги 
з юначими спритністю й силою. У жилах запульсував потік здо-
рової крові. Кожен орган його тіла нараз став діючим. Рум’янець 
змінив смертельну блідість обличчя». – Бажання віків. – С.269.

б. Якою була реакція людей? Вірш 12 (друга частина).

12 …так що всі дивувались і славили Бога, й казали: Ніколи 
такого не бачили ми! (Мар.2:12)

«Зцілення розслабленого подіяло на народ так, ніби відкри-
лися Небеса і з’явилася слава кращого світу. Коли зцілений чо-
ловік проходив через натовп, на кожному кроці благословляючи 
Бога і відчуваючи незвичне полегшення, люди розступалися, 
перелякано даючи йому дорогу та перешіптуючись між собою: 
«Ніколи такого не бачили ми!».

Фарисеї заніміли від подиву і були приголомшені своєю 
поразкою... Вони збентежилися і розгубилися, відчувши при-
сутність вищої Істоти, хоча й не хотіли цього визнати. Чим 
переконливішим був доказ, що Ісус має владу на землі проща-
ти гріхи, тим сильніше вони утверджувалися в невір’ї». – Там 
саме. – С.270, 271.

в. Який метод використав Бог при творінні? Псалом 148:5; 32:6, 
9; Буття 1:3. Що Він використовує при викупленні? Як це 
стосується паралізованого?

5 Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились 
вони… (Пс.148:5)

6 Словом Господнім учинене небо, а подихом уст Його все 
його військо. 9 бо сказав Він і сталось, наказав і з’явилось. 
(Пс.32:6,9)

3 І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло. (Бут.1:3)

«Щоб повернути здоров’я тілу, яке вже, фактично, розкла-
далося, потрібно ніщо інше, аніж творча сила. Той же Голос, 
Який покликав до життя створену із земного пороху людину, 



32

повернув здоров’я і розслабленому, який помирав. Та сама 
Сила, Яка повернула життя тілу, відновила й серце. Той, Хто 
при творінні «сказав… – і сталось», Хто «наказав – і з’явилось» 
(Псалом 33:9), надихнув життям мертву в переступах та гріхах 
душу. Зцілення тіла свідчило про дію Сили, яка відновила серце. 
Христос звелів розслабленому встати і йти. «Але щоб ви знали, 
що Син Людський має владу прощати гріхи на землі». – Там 
саме. – С.269, 270.

4. Яким чином Бог зцілює тіло, подібно до того як 
Він оновлює розум?

Четвер 22 жовтня

5. ЗЦІЛЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРОЩЕННЯ

а. Який вплив має на нас гріх, і чого ми потребуємо?  Псалом 
37:5; 40:5; Дії 10:38.

5 бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, 
вони тяжчі над сили мої… (Пс.37:5)

5 Я промовив був: Господи, май же Ти милість до мене, 
вилікуй душу мою, бо я перед Тобою згрішив! (Пс.40:5)

38 Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і 
силою Бог. І ходив Він, добро чинячи й усіх уздоровлюючи, кого 
поневолив диявол, бо Бог був із Ним. (Дiї.10:38)

б. Що супроводжує фізичне зцілення людини? Псалом 102:2, 
3.Чого ми можемо навчитися з історії про розслабленого?

2 Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі 
добродійства Його! 3 Всі провини Твої Він прощає, всі недуги 
твої вздоровляє. (Пс.102:2,3)

«Розслаблений знайшов у Христі зцілення як душі, так і тіла. 
За духовним зціленням прийшло й тілесне. На цей урок не можна 
не звернути уваги. Нині тисячі людей, подібно до розслабленого, 
страждають від фізичних недуг, прагнучи почути слова: «Проща-
ються тобі гріхи твої». В основі багатьох хвороб лежить тягар 
гріха з його клопотами та нездійсненними бажаннями. Такі люди 
не зможуть знайти спокою, поки не прийдуть до Зцілителя їхніх 
душ. Мир, який може дати тільки Він, принесе силу розумові та 
здоров’я тілу.

Ісус прийшов, «щоб знищити справи диявола» (1 Івана 
3:8). «І життя було в Нім» (Від Івана 1:4), і Він говорить: «Я 
прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали» (Від 
Івана 10:10). Він – «дух оживляючий» (1 до коринтян 15:45). 
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Христос і тепер має таку саму життєдайну силу, як тоді, коли 
зціляв хворих на землі і прощав грішників. «Всі провини твої 
Він прощає, всі недуги твої вздоровляє» (Псалом 103:3)». – Ба-
жання віків. – С.270.

П’ятниця 23 жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як фарисеї ставилися до хворих і до людей, які 
потребували допомоги? Якою була насправді 

ситуація?
2. Коли розслаблений розкаявся у своїх гріхах? Що 

супроводжувало його каяття?
3. Як Ісус зняв тягар з душі цієї людини? Який був 

результат?
4. Яким чином Бог зцілює тіло, подібно до того як 

Він оновлює розум?
5. Якого зцілення жадають багато людей у світі 

сьогодні?
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Субота, 7 листопада 2020 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ДОМУ МОЛИТВИ В МОНРЕАЛІ, КАНАДА

Канада – це друга за величиною 
території країна в світі, яка займає 
9 984 670 квадратних кілометрів. У да-
ний час її населення становить близько 
37 мільйонів людей. Серед країн Великої 
сімки (G7), найбільший демографічний 
ріст спостерігається в Канаді. Форма 
правління в цій країні – конституційна 
монархія і вона представляє собою 
федерацію з десяти провінцій і трьох 
територій. Історично склалося так, що 
Канада має дві офіційні мови – англійська, якою говорить більшість 
канадців, та французька, яка є рідною мовою близько 20% населення. 
Переважна більшість носіїв французької мови проживають у провінції 
Квебек. Уряд провінції знаходиться в Квебек Сіті, але економічний 
центр провінції – це місто Монреаль, друге за величиною франкомовне 
місто в світі, з населенням понад 4 мільйони людей.

Через мовний бар’єр євангельська робота в Канаді в основному 
розвивалася в її англомовній частині. Однак з 2002 року наша церква 
в Канаді орендувала приміщення різних протестантських церков у 
Монреалі, де ми проводимо регулярні суботні богослужіння і французь-
кою, і англійською мовами. Ми також проводимо кулінарні майстер-
класи, Біблійні курси, поширюємо духовну літературу і навертаємо 
людей за допомогою оздоровчих програм і особистих досвідів. Го-
сподь благословив наші зусилля. Віруючі є сильними у вірі і нові душі 
приєднуються до отари. Багато відвідувачів регулярно приходять до 
нашої церкви і кілька людей готуються до хрещення. Наша громада 
дуже різноманітна етнічно, культурно і мовно, оскільки тут присутні 
представники таких країн: Китай, Колумбія, Франція, Гаїті, Ямайка, 
Сполучені Штати, а також корінні жителі Канади.

Наразі наша велика потреба – це Дім молитви, який також буде 
центром франкомовної євангельської роботи в провінції Квебек і за її 
межами. Члени нашої громади вже щедро пожертвували і зібрали деякі 
кошти, однак їх ще недостатньо, аби покрити витрати будівництва.

Ми молимося про те, щоб Господь закарбував у вашому розумі та 
серці усвідомлення нашої великої потреби, а також величезних мож-
ливостей щодо навернення душ у франкомовному світі. Будь ласка, 
принесіть щедрі дари, коли будуть збиратися ці пожертвування першої 
суботи, щоб одного разу молитовний дім міг стояти тут на славу Божу 
в цій частині світу. Дякуємо вам, і нехай Бог рясно благословить кожен 
дар і того, хто дає.

Ваші брати і сестри з Канадського поля
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Урок 5 Субота, 31 жовтня 2020 року

Авторитет Христа
«І голос із неба почувся: «Ти Син Мій Улюблений, що Я 

вподобав Його» (Від Марка 1:11).
«Хоча переступи всього світу були покладені на Нього, хоч Він 

зазнав приниження, прийнявши нашу гріховну природу, голос з 
Небес оголосив Його Сином Предвічного. Іван був глибоко зво-
рушений, побачивши, як Ісус, покірно схилившись, зі сльозами 
благав Отця дати Йому ознаку схвалення. Коли ж слава Божа 
огорнула Ісуса і почувся голос з Небес, Іван розпізнав обіцяну 
Богом ознаку. Віднині він був переконаним, що Той, Кого він 
охрестив, – Спаситель світу». – Бажання віків. – С.112.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.593-600.

Неділя 25 жовтня

1. БОГ ВИЗНАЄ СВОГО СИНА

а. Як Отець визнав Свого Сина під час Його хрещення? Від 
Марка 1:11.

11 І голос із неба почувся: Ти Син Мій Улюблений, що Я 
вподобав Його! (Мар.1:11)

«Молитва Христа на березі річки Йордан була про кожного, 
хто повірить у Нього. Обітниця, що ви прийняті в Улюбленому, 
дана вам. Тримайтеся за неї міцною вірою. Бог сказав: «Ти Син 
Мій Улюблений, що Я вподобав Його». Це означає, що крізь 
похмуру тінь, яку сатана кинув на вашу дорогу, Христос проклав 
для вас шлях до престолу Безмежного Бога. Він ухопився за 
всемогутню силу, і ви прийняті в Улюбленому». – Звеличуйте 
Його. – С.109.

«Молитва Христа за грішне людство проклала собі шлях крізь 
будь-яку тінь, яку сатана кинув між людиною і Богом, і відкрила 
чистий канал зв’язку до самого престолу слави...

Голос Божий був почутий у відповідь на прохання Христа, 
і це говорить грішнику про те, що його молитва знайде приту-
лок біля престолу Отця. Святий Дух буде даний тим, хто шукає 
Його сили та благодаті і допоможе нам у наших немочах, якщо 
ми будемо слухати Отця». – Наше високе покликання. – С.156.
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1. Що означає для вас Божа відповідь на молитву 
Христа біля Йордану?

Понеділок 26 жовтня

2. ХРИСТОС ВИЯВЛЯЄ СВОЮ 
БОЖЕСТВЕННІСТЬ

а. Що сталося, коли Ісус узяв трьох Своїх учнів на високу гору? 
Якою була їхня реакція? Від Марка 9:1-6.

1 І сказав Він до них: Поправді кажу вам, що деякі з тут-о 
приявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть 
Царства Божого, що прийшло воно в силі. 2 А через шість день 
забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, та й веде їх осібно на гору 
високу самих. І Він переобразивсь перед ними. 3 І стала одежа 
Його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так 
вибілити на землі! 4 І з’явивсь їм Ілля та Мойсей, і розмовляли 
з Ісусом. 5 І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре 
бути нам тут! Поставмо ж собі три шатрі: для Тебе одне, і одне 
для Мойсея, і одне для Іллі... 6 Бо не знав, що казати, бо були 
перелякані. (Мар.9:1-6)

«У той час як [Ісус] покірно схилився до кам’янистої землі, 
раптом відкрилося небо, широко відчинилися золоті ворота 
Божого міста, і Небесне сяйво, огорнувши Спасителя, освітило 
всю гору. Його Божественність, що пробивалася крізь людську 
природу, з’єднується з вишньою славою. Христос підвівся із 
землі і постав у Божественній величі. Душевні муки скінчилися. 
Тепер Його обличчя сяяло, «як сонце», а Його одяг був білий, 
«як світло» (Від Матвія 17:2).

Прокинувшись, учні побачили сяйво слави, котре освітило 
всю гору. Зі страхом і зачудуванням вони споглядали сяючу 
постать свого Вчителя. Коли ж вони призвичаїлися до цього 
чудесного світла, то побачили, що Ісус не один». – Бажання 
віків. – С.421.

б. Як Бог проявив Себе цього разу? Вірш 7.

7 Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із хмари: Це Син 
Мій Улюблений, Його слухайтеся! (Мар.9:7)

«Коли [учні] побачили цю хмару слави, яснішу за ту, що 
йшла перед племенами Ізраїлю в пустелі; коли почули Божий 
голос, сила котрого змусила тремтіти гору, то впали на землю, 
як мертві».– Там саме. – С.425.
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в. Коли учні знову залишилися наодинці з Ісусом, про що Він 
застеріг їх? Чому? Вірші 8, 9.

8 І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, 
крім Самого Ісуса. 9 А коли з гори сходили, Він їм наказав, щоб 
нікому того не казали, що бачили, аж поки Син Людський із 
мертвих воскресне. (Мар.9:8,9)

«Дане учням об’явлення потрібно було сховати в серці й не 
розголошувати. Розповісти про нього народові означало б ви-
кликати лише глузування або просту цікавість. Навіть дев’ять 
апостолів не збагнули б цього, доки Христос не воскресне з мер-
твих. Це було важко зрозуміти навіть трьом обраним учням, про 
що свідчить той факт, що, незважаючи на провіщення Христа 
про Свою долю, вони продовжували запитувати один одного, що 
означає воскреснути з мертвих. Однак вони не просили в Ісуса 
жодних пояснень». – Там саме. – С.426, 427.

2. Що бачили і чули три учні, перебуваючи на горі з 
Христом?

Вівторок 27 жовтня

3. НІЯКИХ ПОСЯГАНЬ НА БОЖЕСТВЕННИЙ 
АВТОРИТЕТ

а. Яке запитання священники і книжники задали Ісусові, для 
того щоб спіймати Його на слові? Від Марка 11:27, 28.

27 І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж Він у храмі 
ходив, поприходили первосвященики й книжники, і старшини 
до Нього, 28 і сказали Йому: Якою Ти владою все оце чиниш? І 
хто Тобі владу цю дав, щоб Ти це робив? (Мар.11:27,28)

«Старійшини мали перед собою докази того, що Він – Месія. 
Тепер вони вирішили не вимагати жодної ознаки Його влади, 
але примусити зробити таку заяву або визнання, які б дали їм 
підставу засудити Його...

Вони сподівалися почути твердження, що Його влада від 
Бога. Таку заяву вони були готові спростувати». – Бажання 
віків. – С.593.

б. Розкажіть, що відповів Ісус, і що потім сказали священники 
та книжники. Вірші 29-33 (перша частина).
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29 А Ісус відказав їм: Запитаю й Я вас одне слово, і відповідайте 
Мені, то й Я відкажу вам, якою Я владою це все чиню. 30 Іванове 
хрищення з неба було, чи від людей? Відповідайте Мені! 31 Вони 
ж міркували собі й говорили: Коли скажемо: Із неба, відкаже: 
Чого ж ви йому не повірили? 32 А як скажемо: Від людей, то 
боялись народу, бо всі вважали, що Іван був поправді пророк. 
33 І сказали Ісусові в відповідь: Не знаємо... (Мар.11:29-33)

«Священники зрозуміли, що опинилися у двозначному ста-
новищі, з якого їм не допоможе вийти жодна людська мудрість. 
Якщо сказати, що Іванове хрещення – з Неба, то їхня непослі-
довність виявиться ще більше. Адже тоді Христос скаже: «Чому 
ж ви йому не повірили?» Бо Іван свідчив про Христа: «Оце Аг-
нець Божий, що на Себе гріх світу бере» (Від Івана 1:29). Якщо 
священники вірять свідченню Івана, то як можуть заперечувати, 
що Христос – Месія? А якщо вони скажуть так, як насправді вва-
жали, тобто що служіння Івана було від людей, тоді накличуть 
на себе бурю людського гніву, бо народ вважав Івана пророком.

З великою цікавістю присутні очікували відповіді. Раніше 
священники завжди заявляли, що визнають діяльність Івана. 
Отже, люди сподівалися від них беззастережного визнання, що 
Іван післаний від Бога. Однак, таємно порадившись, священники 
вирішили не компрометувати себе. Лицемірно, прикинувшись 
необізнаними щодо цього, вони відповіли: «Не знаємо». – Там 
саме. – С.593, 594.

в. Чи сказав Ісус їм, якою владою Він діяв? Вірш 33 (ост. ча-
стина). Чому?

33... А Ісус їм відказує: То й Я не скажу вам, якою Я владою 
це все чиню. (Мар.11:33)

«Книжники, священники і старійшини замовкли. Розчарова-
ні, спантеличені, похмурі, вони стояли, не насмілюючись більше 
ні про що питати Христа. Через свою малодушність і нерішучість 
вони великою мірою втратили повагу людей, які тепер стояли 
поруч, потішаючись над тим, як ці самовпевнені пихаті мужі 
зазнали поразки». – Там саме. – С.594.

3. Як відреагував Ісус, коли Йому поставили запи-
тання щодо Його влади навчати? Чому?
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Середа 28 жовтня

4. ОСНОВА АВТОРИТЕТУ

а. Оскільки фарисеї були незадоволені Ісусом, що вони звеліли 
зробити деяким служителям? Яким був результат? Від Івана 
7:44.

44 А декотрі з них мали замір схопити Його, та ніхто не 
поклав рук на Нього. (Iван.7:44)

б. Чому служителі не виконали їхнє веління? Вірші 45, 46.

45 І вернулася служба до первосвящеників та фарисеїв, 
а ті їх запитали: Чому не привели ви Його? 46 Відказала та 
служба: Чоловік ще ніколи так не промовляв, як Оцей Чоловік... 
(Iван.7:45,46)

«Служителі, які були післані взяти Ісуса, доповіли, що ніколи 
чоловік так не промовляв, як Оцей Чоловік. Але причиною цього 
було те, що ніколи людина не жила так, як Оцей Чоловік; бо якби 
Він так не жив, то не міг би так говорити. Його слова мали в собі 
переконливу силу, тому що вони виходили з чистого і святого 
серця, яке було наповнене любов’ю і співчуттям, доброзичливі-
стю та істиною. Є красномовство, яке вище за слова, – це тихе, 
узгоджене життя чистого, справжнього християнина». – Слу-
жителі Євангелії (1892). – С.244.

в. Яким було вчення Ісуса, порівняно зі вченням інших вчителів 
Його часу? Від Марка 1:22. Чому? Від Матвія 23:1-3.

22 І дивувались науці Його, бо навчав Він їх, як можновладний, 
а не як ті книжники. (Мар.1:22)

1 Тоді промовив Ісус до народу й до учнів Своїх, 2 і сказав: На 
сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. 3 Тож усе, що 
вони скажуть вам, робіть і виконуйте; та за вчинками їхніми не 
робіть, бо говорять вони та не роблять того! (Матв.23:1-3)

«Він жив так, як учив. «Бо то Я вам приклада дав, – ска-
зав Він своїм учням, – щоб і ви те чинили, як Я вам учинив». 
«Я зберіг Заповіді Свого Отця» (Від Івана 13:15; 15:10). Слова 
Христа проявилися і підтвердилися в Його житті. І більше того, 
Він був тим, чого навчав інших. Його вчення було виразом не 
тільки його життєвого досвіду, але і його характеру. Він не тільки 
навчав істини, але Він був істиною. Саме це надавало сили Його 
вченню». – Виховання. – С.78, 79.
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«[Христос] не пропонував абстрактних теорій, але навчав 
того, що є необхідним для розвитку характеру, навчав того, 
що сприятиме розширенню здатності людини пізнавати Бога і 
примножувати її можливості чинити добро. Він говорив людям 
про істини, які мають відношення до способу життя і з’єднують 
людину з вічністю.

Замість того щоб направляти людей до вивчення людських 
теорій про Бога, Його Слово або Його справи, Він навчав їх ди-
витися на Нього, і це проявлялося в Його справах, Його Слові і 
Його провидінні. Через Нього їхній розум торкався розуму Без-
межного... Ніколи раніше не говорила людина з такою силою, 
щоб пробудити мислення, розпалити прагнення, пробудити 
всі здібності тіла, розуму і душі». – Звеличуйте Його. – С.177.

4. Що дало Ісусу таку владу, коли Він говорив? Як 
стосовно нас?

Четвер 29 жовтня

5. ІСУС – НАРІЖНИЙ КАМІНЬ

а. Які слова Давида процитував Ісус? Як Ісус проявив Свій ав-
торитет як Наріжний Камінь? Псалом 117:22, 23; Від Марка 
12:10, 11.

22 Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став 
каменем, 23 від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших! 
(Пс.117:22,23)

10 І ото, був там чоловік, що мав суху руку. І, щоб обвинити 
Ісуса, запитали Його: Чи вздоровляти годиться в суботу? 11 А 
Він їм сказав: Чи знайдеться між вами людина, яка, одну мавши 
вівцю, не піде по неї, і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? 
(Матв.12:10,11)

«Христос був Наріжним Каменем юдейської церемоніальної 
системи і всього Плану спасіння. Тепер же юдейські «будівни-
чі» – первосвященники та ізраїльські старійшини – відкинули 
цей Камінь. Спаситель звернув їхню увагу на пророцтва, котрі 
вказували на їхнє небезпечне становище. Усіма доступними за-
собами Христос намагався пояснити їм жахливість того вчинку, 
до якого вони готувалися». – Бажання віків. – С.597.

б. Яким чином Ісус закладений як Наріжний Камінь?  Ісаї 28:16; 
Повторення Закону 32:4; 1 Самуїлова 2:2.
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16 Тому Господь Бог сказав так: Оце поклав каменя Я на Сіоні, 
каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. 
Хто вірує в нього, не буде той засоромлений! (Iс.28:16)

4 Він Скеля, а діло Його досконале, всі бо дороги Його 
справедливі, Бог вірний, і кривди немає в Ньому, справедливий 
і праведний Він. (Повт.32:4)

2 Немає святого, подібного Господу, немає нікого, крім Тебе, 
і скелі немає, як Бог наш! (1Сам.2:2)

«Бог у Своїй безмежній мудрості Сам обрав Наріжного Каме-
ня та уклав Його. Він назвав Його «міцно закладеним». Увесь світ 
може покладати на Нього свої тягарі й скорботи, і Він витримає 
їх. На Ньому можна будувати з цілковитою упевненістю, тому 
що Христос є «Каменем випробуваним». Тих, котрі довіряються 
Йому, Він ніколи не розчаровує. Він витримає усі випробовуван-
ня. Христос витримав увесь тягар вини Адама та його нащадків і 
вийшов з випробовувань більш ніж Переможцем над силами зла. 
Він несе тягар, покладений на Нього всіма розкаяними грішни-
ками. У Христі винувате серце знаходить спокій. Він – надійна 
Основа. Усі, хто покладається на Нього, перебувають у повній 
безпеці». – Там саме. – С.598, 599.

П’ятниця 30 жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що означає для вас Божа відповідь на молитву 
Христа біля Йордану?

2. Що бачили і чули три учні, перебуваючи на горі з 
Христом?

3. Як відреагував Ісус, коли Йому поставили запи-
тання щодо Його влади навчати? Чому?

4. Що дало Ісусу таку владу, коли Він говорив? Як 
стосовно нас?

5. Яке подальше застереження дав Ісус, коли гово-
рив про Наріжний Камінь? Чому Він це зробив?
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Урок 6 Субота, 7 листопада 2020 року

Христос – Слуга людей
«[Христос] умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба, 

ставши подібним до людини; і подобою ставши, як людина» 
(До филип’ян 2:7).

«Господь наш, Ісус Христос, прийшов у цей світ як невтомний 
Слуга людських потреб. «Він узяв наші немочі, і недуги поніс», 
щоб послужити всім потребам людства. Його місія полягала в 
тому, щоб дарувати людям цілковите зцілення; Він прийшов 
дати їм фізичне здоров’я, душевний мир і досконалість харак-
теру». – Наш Отець піклується. – С.284.

Додаткові матеріали для вивчення:
Служіння зцілення. – С.17-22.

Неділя 1 листопада

САМОВІДДАНЕ ЖИТТЯ

а. Наскільки масштабним було служіння Христа? Від Марка 
2:2; 5:21, 24.

2 І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. 
А Він їм виголошував слово. (Мар.2:2)

21 І коли переплив Ісус човном на той бік ізнов, то до Нього 
зібралось багато народу. І був Він над морем. (Мар.5:21)

24 І пішов Він із ним. За Ним натовп великий ішов, і тиснувсь 
до Нього. (Мар.5:24)

«Серед натовпу, який оточував Спасителя, було багато людей, 
котрі жили на берегах Галілейського озера». – Блаженства, 
промовлені на горі. – С.147.

б. Наскільки Його обтяжували потреби інших людей? Від Мар-
ка 3:20; Від Матвія 8:20.

20 І приходять до дому вони. І знову зібралось народу, що 
вони не могли навіть хліба з’їсти. (Мар.3:20)

20 Промовляє до нього Ісус: Мають нори лисиці, а гнізда 
небесні пташки, Син же Людський не має де й голови 
прихилити... (Матв.8:20)

«[Христос] цілі ночі проводив у молитві, а вдень Його ото-
чували великі натовпи людей, і тому в Нього не вистачало часу 
навіть поїсти». – Бажання віків. – С.321.
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«Життя [Ісуса] було постійною самопожертвою. У цьому світі 
Він не мав оселі, хіба що друзі завдяки своїй доброті давали Йому 
притулок як мандрівникові. Заради нас Він жив на цій Землі, як 
живуть найбідніші люди, і трудився серед нужденних та страж-
дальців. Невизнаний та невшанований, Він ходив серед людей, 
для котрих зробив так багато». – Служіння зцілення. – С.19.

1. Розкажіть, яким чином Ісус ставив потреби інших 
вище за свої власні людські потреби.

Понеділок 2 листопада

2. ПІКЛУЮЧИСЬ ПРО ІНШИХ

а. Оскільки потреби народу були настільки невідкладні, що зро-
бив Ісус, для того аби забезпечити відпочинок Своїм учням? 
Від Марка 6:31. Чому?

31 І сказав Він до них: Ідіть осібно самі до безлюдного місця, 
та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відбувало, 
аж навіть не мали коли й поживитись. (Мар.6:31)

«Хоча часу вже небагато і нам необхідно звершити велику 
роботу, Господь не бажає, щоб ми настільки перевтомлювалися 
справами, що не залишалося б часу для відпочинку, для дослі-
дження Біблії і для спілкування з Ним. Усе це життєво необхідно, 
аби підкріпити нашу душу і отримати мудрість від Бога, щоб 
використовувати наші таланти в служінні Господу найкращим 
чином.

Коли Ісус сказав про те, що «жниво велике, та робітників 
мало», Він не примушував цим самим Своїх учнів працювати без 
відпочинку... Він каже їм, що вони дуже втомилися і що якщо 
вони якийсь час не відпочинуть, то не зможуть працювати в 
подальшому... Благаю вас, в Ім’я Ісуса, бережіть свої сили, щоб, 
підкріпивши себе відпочинком, ми могли працювати більше і 
краще». – Моє життя сьогодні. – С.133.

«Нерозумно постійно напружено працювати і перезбуджува-
тися... бо так може постраждати особисте благочестя, а розумові, 
душевні і тілесні сили будуть перенапружені.

Необхідно дотримуватися обережності щодо регулювання 
годин сну і праці. Ми повинні мати час для сну, час для відпо-
чинку, час для роздумів». – Віра, якою я живу. – С.233.

б. З огляду на те, що люди продовжували слідувати за ними, що 
сказав Ісус? Як Він забезпечив їхні потреби? Вірші 34-44.
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34 І, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилувався 
над ними, бо були, немов вівці, що не мають пастуха. І зачав 
їх багато навчати. 35 І, як минуло вже часу доволі, підійшли 
Його учні до Нього та й кажуть: Це місце безлюдне, а година 
вже пізня. 36 Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі, 
і куплять собі чого їсти. 37 А Він відповів і сказав їм: Дайте їсти 
їм ви. Вони ж відказали Йому: Чи ми маємо піти та хліба купити 
на двісті динаріїв, і дати їм їсти? 38 А Він їх запитав: Скільки 
маєте хліба? Ідіть, побачте! І розізнавши, сказали: П’ять хлібів 
та дві рибі. 39 І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля 
одного. 40 І розсілись рядами вони, по сто та по п’ятдесят. 41 І Він 
узяв п’ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив, і 
поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними, і дві рибі 
на всіх поділив. 42 І всі їли й наїлися! 43 А з кусків позосталих 
та з риб назбирали дванадцять повних кошів. 44 А тих, хто хліб 
споживав, було тисяч із п’ять чоловіка! (Мар.6:34-44)

«Ісус, дорогий Спаситель, ніколи, здавалося, не втомлювався 
від спілкування з людьми, хворими гріхом і усілякими хвороба-
ми. «І, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, – і змилу-
вався над ними» (Від Марка 6:34). Це насамперед стосується 
тих, котрі страждають від хвороб. Він милосердно ставився до 
них, полегшував їхній тягар, відчував їхні страхи. Христос мав 
глибоке співчуття, яке болем відгукувалося у Його серці». – Щоб 
мені пізнати Його. – С.47.

в. Як Ісус забезпечив відпочинок Собі та Своїм учням, після того 
як народ був нагодований і фізично, і духовно? Вірші 45, 46.

45 І зараз звелів Своїм учням до човна сідати, і на той бік 
поплинути до Віфсаїди, раніше Його, поки Сам Він відпустить 
народ. 46 І Він їх відпустив, та й пішов помолитись на гору. 
(Мар.6:45,46)

2. Як Ісус піклується про Своїх трудівників у наш 
час? Що відбувається, коли ми перенапружуємо 

себе?
Вівторок 3 листопада

3. ШЛЯХ СЛУЖІННЯ

а. Що охоплює слідування за Христом шляхом служіння? Від 
Марка 8:34.
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34 І Він покликав народ із Своїми учнями, та й промовив до 
них: Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, 
і хай візьме свого хреста та й за Мною йде! (Мар.8:34)

«Ось що каже Христос, улюблений Учитель: «Коли хоче хто 
йти вслід за Мною, – хай зречеться себе самого, і хай візьме сво-
го хреста, та й іде вслід за Мною» (Від Матвія 16:24). Так, іди 
за Ним, коли про тебе говорять хороше і коли про тебе говорять 
погане. Йди за Ним і зігрівай своїм теплом тих, котрі найбільше 
страждають, від яких усі відвертаються. Йди за Ним, забуваючи 
про себе, щодня і щохвилини виявляючи самозречення і само-
пожертву для блага інших людей; стикаючись з лихослів’ям, 
не лихослов у відповідь; проявляй любов і співчуття до роду 
людського. Христос не вважав Своє життя дорогим, але віддав 
його за всіх нас. Йди за Ним від скромних ясел до хреста. Він 
був нашим Прикладом. Він каже тобі, що якщо ти хочеш бути 
Його учнем, то повинен взяти хрест, ганебний хрест, і слідувати 
за Ним. Чи можеш ти випити чашу? Чи можеш хреститися хре-
щенням?». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.178.

б. Як Ісус порівнює світську вигоду з ціною, сплаченою в 
служінні Йому? Вірші 35-37.

35 Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто 
згубить душу свою ради Мене та Євангелії, той її збереже. 36 
Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою 
занапастить? 37 Або що назамін дасть людина за душу свою? 
(Мар.8:35-37)

«Що можна порівняти з втратою душі людини? Це питання, 
на яке кожен повинен відповісти самостійно, – чи здобути скарби 
вічного життя, чи втратити усе через нехтування зробити Бога і 
Його праведність своєю першою і єдиною справою. Ісус, Вику-
питель світу... з сумом дивиться на велику кількість людей, котрі 
сповідують християнство, але не служать Йому, а служать собі. 
Вони майже не думають про вічність, незважаючи на те, що Він 
звертає їхню увагу на велику нагороду, що чекає на вірних, які 
будуть служити Йому з неподільною старанністю...

Він бажає, щоб кожен особисто відчув свою відповідальність 
так використовувати свій дорогоцінний час тут, у цьому світі, 
щоб щодня приносити плід добрих справ. Це єдина гідна мета 
кожної живої людини – застосовувати Богом даровані здібності 
для досягнення найвищих результатів». – Щоб мені пізнати 
Його. – С.321.

в. У чому Бог запевняє нас, якщо ми повністю присвячуємо себе 
Йому, щоб служити, коли Він закликає? Від Луки 22:35.
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35 І Він їм сказав: Як Я вас посилав без калитки, і без торби, 
і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали: Нічого. 
(Лук.22:35)

3. Що означає слідувати за Христом у самозреченні 
на практиці?

Середа 4 листопада

4. ЙДУЧИ СЛІДАМИ УЧИТЕЛЯ

а. Яке прохання було висловлене стосовно Якова та Івана? Якою 
була відповідь Ісуса? Від Марка 10:35-40.

35 І підходять до Нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й 
кажуть Йому: Учителю, ми хочемо, щоб Ти зробив нам, про що 
будемо просити Тебе. 36 А Він їх поспитав: Чого ж хочете, щоб 
Я вам зробив? 37 Вони ж відказали Йому: Дай нам, щоб у славі 
Твоїй ми сиділи праворуч від Тебе один, і ліворуч один! 38 А Ісус 
відказав їм: Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, 
що Я її п’ю, і христитися хрищенням, що Я ним хрищуся? 39 Вони 
відказали Йому: Можемо. А Ісус їм сказав: Чашу, що Я її п’ю, 
ви питимете, і хрищенням, що Я ним хрищусь, ви охриститеся. 
40 А сидіти праворуч Мене та ліворуч не Моє це давати, а кому 
уготовано. (Мар.10:35-40)

«У Божому Царстві становище здобувається не прихильністю 
або особистими симпатіями. Його неможливо заслужити або ви-
падково отримати як довільний дарунок. Усе вирішує характер. 
Корона і престол – відзнаки дотримання певних умов, відзнаки 
перемоги над собою через Господа нашого Ісуса Христа». – Ба-
жання віків. – С.549.

б. Як Ісус використав цю можливість, щоб порівняти земні 
царства зі Своїм Царством? Вірші 41-44.

41 Як почули ж це Десятеро, то обурились на Якова та на 
Івана. 42 А Ісус їх покликав, і промовив до них: Ви знаєте, що 
ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а 
їхні вельможі їх тиснуть. 43 Не так буде між вами, але хто з вас 
великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. 44 А хто з вас 
бути першим бажає, нехай буде всім за раба. (Мар.10:41-44)

«Справжнє щастя можна знайти тільки в служінні. Людина, 
котра живе марним, егоїстичним життям, – нещасна. Вона не 
задоволена собою і всіма іншими. Господь виховує Своїх праців-
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ників, щоб вони були готові зайняти місце, яке їм призначене. 
Таким чином Він бажає приготувати їх до більш прийнятного 
служіння...

Багато хто незадоволений тим служінням, яке Бог визначив 
для них, і вони не виконують покірно роботу, яку їм доручено. 
Ми маємо право бути невдоволеними тим, як ми виконуємо 
покладений на нас обов’язок, але не самим обов’язком через те, 
що вважали б за краще робити щось інше. У Своєму провидінні 
Бог доручає людям служіння, яке буде наче ліки для їхньої хво-
рої душі. Саме так Він прагне спонукати їх залишити егоїстичні 
бажання, які, якщо їх виношувати, зроблять їх непридатними 
виконувати роботу, яку Він для них приготував». – У Небесних 
оселях. – С.229.

в. Як життя Ісуса свідчило про те, що Він був найбільшим Слу-
гою? Вірш 45.

45 Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, 
але щоб послужити, і душу Свою дати на викуп за багатьох. 
(Мар.10:45)

«Ми винні, і Христос міг відмовитися від нас. Але замість цьо-
го Він прийшов і жив серед нас, сповнений усілякою повнотою 
Божества, щоб бути одне з нами, щоб через Його благодать ми 
могли досягти досконалості. Своєю ганебною смертю і страж-
данням Він сплатив за нас викуп. Він залишив неперевершену 
велич, Його Божественність зодяглася в людське єство, крок за 
кроком спускаючись до самих глибин приниження. Глибину 
Його любові неможливо виміряти нічим». – Відображаючи 
Христа. – С.17.

4. Як ми можемо знайти справжнє щастя? Як ми 
повинні ставитися до роботи, яку Бог довіряє 

нам?
Четвер 5 листопада

5. УЧИТЕЛЬ СЛУЖИТЬ СВОЇМ УЧНЯМ

а. Що Ісус звершив для Своїх учнів під час Пасхи? Від Івана 
13:3-5.

3 то Ісус, знавши те, що Отець віддав все Йому в руки, і що 
від Бога прийшов Він, і до Бога відходить, 4 устає від вечері, і 
здіймає одежу, бере рушника й підперізується. 5 Потому налив 
Він води до вмивальниці, та й зачав обмивати ноги учням, і 
витирати рушником, що ним був підперезаний. (Iван.13:3-5)
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«Учні щойно сперечалися про те, хто повинен бути великим 
у Царстві Небесному. Вони ніяк не могли дійти згоди. Один пре-
тендував на честь для себе, а інший – для себе. Жоден з учнів не 
мав правильного уявлення про майбутні події і не міг правильно 
оцінити урочистість того моменту. Вони не були готові взяти 
участь у Пасхальній вечері.

Христос дивився на них з сумом. Він знав, що на них чекають 
випробування, і Його велике любляче серце розривалося від ніж-
ного співчуття та жалю до них. Виявляючи Свою любов до них, 
Він «бере рушника й підперізується; потому налив Він води 
до вмивальниці, та й зачав обмивати ноги учням, і витирати 
рушником, що ним був підперезаний». Це було німим докором 
Христа Його учням». – Відображаючи Христа. – С.261.

б. Який урок служіння Він їм дав? Вірші 12-16.

12 Коли ж пообмивав їхні ноги, і одежу Свою Він надів, засів 
знову за стіл і промовив до них: Чи знаєте ви, що Я зробив вам? 
13 Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, і добре ви кажете, бо 
Я є. 14 А коли обмив ноги вам Я, Господь і Вчитель, то повинні 
й ви один одному ноги вмивати. 15 Бо то Я вам приклада дав, 
щоб і ви те чинили, як Я вам учинив. 16 Поправді, поправді кажу 
вам: Раб не більший за пана свого, посланець же не більший від 
того, хто вислав його. (Iван.13:12-16)

«Служіння смирення дає нам вражаючий урок. Христос 
показав нам, наскільки важливо ходити смиренно перед Богом 
і усвідомлювати, що Він зробив для нас, віддавши у дар Свого 
Сина. Христос знав, що учні ніколи не забудуть урок смирення, 
який був викладений їм на останній Вечері. Виконавши най-
скромніший обов’язок, Він тим самим висловив дванадцятьом 
найсуворіший осуд». – Там саме.
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П’ятниця 6 листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Розкажіть, яким чином Ісус ставив потреби інших 
вище за свої власні людські потреби.

2. Як Ісус піклується про Своїх трудівників у наш 
час? Що відбувається, коли ми перенапружуємо 

себе?
3. Що означає слідувати за Христом у самозреченні 

на практиці?
4. Як ми можемо знайти справжнє щастя? Як ми 

повинні ставитися до роботи, яку Бог довіряє 
нам?

5. Яким чином дії Ісуса на останній Вечері стали 
суворим осудом для Його учнів?
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Урок 7 Субота, 14 листопада 2020 року

Заклик до абсолютного 
посвячення

«Будьте наслідувачами мене, як і я Христа!» (1 до корин-
тян 11:1).

«Спочатку Христос вибрав кількох людей і запросив їх слі-
дувати за Ним. Вони вирушили до своїх родичів і знайомих і 
привели їх до Христа. Саме так і ми повинні працювати. Навіть 
ті деякі душі, які вийшли зі світу, цілком утверджені в істині, 
подібно до перших учнів будуть працювати для інших». – Відо-
бражаючи Христа. – С.245.

Додаткові матеріали для вивчення:
Служителі Євангелії (1915). – С.111-116.

Неділя 8 листопада

1. ПРИЙМАЮЧИ ЗАКЛИК

а. Кого Ісус спочатку закликав слідувати за Ним і якою була 
їхня відповідь? Від Марка 1:16-18.

16 А коли Він проходив біля Галілейського моря, то побачив 
Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, 
бо рибалки були. 17 І сказав їм Ісус: Ідіть услід за Мною, і зроблю, 
що станете ви ловцями людей. 18 І зараз вони свого невода 
кинули, та й пішли вслід за Ним. (Мар.1:16-18)

«Коли Ісус сказав Петру і його супутникам слідувати за Ним, 
вони негайно залишили свої човни і неводи. У деяких з учнів 
були родичі, про утримання яких вони піклувалися. Однак, 
почувши запрошення Спасителя, вони не вагалися і не питали, 
як їм жити і як утримувати сім’ю. Учні слухняно відгукнулися 
на заклик. Коли згодом Ісус запитав їх: «Як Я вас посилав без 
калитки, і без торби, і без сандаль, – чи вам бракувало чого?» 
Вони ж відказали: «Нічого» (Від Луки 22:35)». – Служителі 
Євангелії. – С.113, 114.

б. Чим займалися Яків та Іван, коли Ісус їх покликав? Чому 
нас має надихнути те, як вони відреагували на Його заклик? 
Вірші 19, 20.
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19 А коли недалеко прийшов, то побачив Він Якова Зеведеєвого 
та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили. 20 І зараз 
покликав Він їх. І вони залишили батька свого Зеведея в човні 
з робітниками, і пішли вслід за Ним. (Мар.1:19,20)

«Бог покличе людей від плуга і з виноградника і пішле їх на 
служіння, як Христос покликав рибалок від їхнього щоденного 
заняття... Ці посвячені слуги Христа не прагнутимуть зайняти 
найвище місце, але слідуватимуть за Христом шляхом самоз-
речення і жертви, і вони будуть навертати душі для Спасите-
ля». – Рукописи, №760. – С.11.

1. Як учні відреагували, коли були покликані тру-
дитися для Учителя? Як Бог забезпечує Своїх 

працівників сьогодні?
Понеділок 9 листопада

2. ЦІНА СЛУЖІННЯ

а. Що відбувалося, коли послідовники Христа ділилися 
Євангелією? Від Марка 13:9, 12. Як історія повториться?

9 Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і 
бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до 
царів ради Мене, на свідчення їм. (Мар.13:9)

12 І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти 
повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. (Мар.13:12)

«Історія пророків та апостолів містить чимало повчальних 
прикладів благородства та вірності Богові. Свідки Христові вва-
жали за краще зносити ув’язнення, тортури і смерть, аніж пору-
шувати Божі повеління. Поведінка Петра та Івана відзначалася 
такою ж героїчністю, як і поведінка інших вісників Євангелії. 
Коли вони вдруге стали перед мужами, котрі робили все для 
знищення апостолів, у їхніх словах і вчинках не було жодного 
страху, жодного вагання». – Дії апостолів. – С.81.

«Настане час, коли за Ім’я Христа нас приведуть на суди, ми 
постанемо перед тисячами людей – тоді кожен зобов’язаний 
буде дати звіт про свою віру». – Маранафа. – С.252.

б. Яке запевнення ми маємо, якщо нас приведуть свідчити перед 
іншими людьми? Від Марка 13:11; Від Матвія 10:19.

11 Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, 
що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть: 
бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. (Мар.13:11)
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19 А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити: 
тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити… (Матв.10:19)

Приготування слуг Христа полягає не в тому, щоб складати 
промови для того часу, коли вони будуть притягнуті до суду за 
свою віру. Сенс їхнього приготування в тому, щоб день за днем 
збирати і зберігати у своєму серці дорогоцінні істини Слова Бо-
жого, живлячись вченням Христа і молитвою зміцнюючи свою 
віру; коли їх приведуть на суд, Святий Дух нагадає їм усі істини, 
які зворушать серця присутніх. Бог допоможе згадати все, що 
вони осягнули, старанно вивчаючи Писання, – щоразу, коли це 
буде необхідно». – Наше високе покликання. – С.356.

в. Хоча нас будуть усі ненавидіти за Христа, яку обітницю Він 
залишив Своїм послідовникам? Від Марка 13:13.

13 І за Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить 
аж до кінця, той буде спасений! (Мар.13:13)

«Справа спасіння – це не дитяча гра, в яку можна грати чи 
не грати за бажанням. Тільки цілеспрямованість і безупинні 
зусилля врешті-решт забезпечать нам перемогу. Тільки той, хто 
витерпить аж до кінця, буде спасенний. Тільки ті, які продовжу-
ють терпляче робити добро, отримають вічне життя і безсмертну 
нагороду». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.101, 102.

2. Що ми можемо робити кожен день, для того щоб 
приготуватися бути свідками Бога? Як Він допо-

може нам у важкий для нас час?
Вівторок 10 листопада

3. АЙВЕЛИЧНІШИЙ СЛУГА

а. Яку ціну незабаром повинен був заплатити Ісус за гріхи всього 
світу? Від Марка 9:31; 10:33, 34.

31 Бо Він Своїх учнів навчав і казав їм: Людський Син буде 
виданий людям до рук, і вони Його вб’ють, але вбитий, воскресне 
Він третього дня! (Мар.9:31)

33 Хто ж Мене відцурається перед людьми, того й Я 
відцураюся перед Небесним Отцем Моїм. 34 Не думайте, що 
Я прийшов, щоб мир на землю принести, Я не мир принести 
прийшов, а меча. (Матв.10:33,34)
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«Подорожуючи по Галілеї, Христос знову старався підготу-
вати учнів до майбутніх Своїх випробувань. Він говорив їм, що 
має піти до Єрусалима, аби там бути відданим на смерть, а потім 
воскреснути. До цього Він додав дивне і урочисте повідомлення, 
що буде відданий до рук Своїх ворогів». – Бажання віків. – С.432.

б. Якою була реакція учнів, коли Ісус розповів їм про Свої 
майбутні страждання? Від Марка 9:32; 10:32.

32 Вони ж не зрозуміли цього слова, та боялись Його 
запитати. (Мар.9:32)

32 Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим. А Ісус 
ішов попереду них, аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли 
вслід за Ним, боялись. І, взявши знов Дванадцятьох, почав їм 
розповідати, що з Ним статися має… (Мар.10:32)

«Але і цього разу учні не зрозуміли Його слів. Хоча над ними 
нависла тінь великого смутку, у їхніх серцях знайшов місце дух 
суперництва. Вони сперечалися між собою, хто з них буде біль-
шим у Царстві». – Там саме.

в. Як учні показали, що вони досі не зрозуміли природу Його 
Царства? Від Марка 9:33-35.

33 І прибули вони в Капернаум. А як був Він у домі, то 
їх запитав: Про що міркували в дорозі? 34 І мовчали вони, 
сперечалися бо проміж себе в дорозі, хто найбільший. 35 А як 
сів, то покликав Він Дванадцятьох, і промовив до них: Коли хто 
бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім! 
(Мар.9:33-35)

«Але незважаючи на те, що [Христос] досить ясно говорив про 
Свої майбутні страждання, нагадування про наступне відвідання 
Єрусалима знову воскресило в них надію на земне царство. А це 
викликало суперечку, хто посяде в ньому найвище становище...

Спаситель, зібравши навколо Себе учнів, сказав: «Коли хто 
бути першим бажає, – нехай буде найменшим із усіх і слуга 
всім!» Ці слова були настільки серйозними і вражаючими, що 
учні не зрозуміли їх. Вони не могли бачити того, що так ясно ба-
чив Христос, не розуміли природи Христового Царства, і це було 
очевидною причиною їхніх суперечок. Але справжня причина 
приховувалася ще глибше... Боротьба за найвище становище 
була проявом того самого духу, який став причиною великої 
боротьби на Небесах. Саме це змусило Христа зійти з Небес, щоб 
померти». – Там саме. – С.435.
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3. Що відбувалося між учнями, коли Ісус намагався 
підготувати їх до подій Свого страждання? Чому?

Середа 11 листопада

4. БЛАГОСЛОВЕННЯ СЛУЖІННЯ

а. Які слова Петра показали сутність посвячення, вчиненого 
учнями? Від Марка 10:28.

28 А Петро став казати Йому: От усе ми покинули, та й пішли 
за Тобою слідом. (Мар.10:28)

«Ісус закликав їх залишити своє попереднє життя та об’єд-
нати свої турботи та інтереси з Його інтересами. Петро прийняв 
заклик. Ступивши на берег, Ісус покликав і трьох інших учнів: 
«Ідіть услід за Мною, – і зроблю, що станете ви ловцями лю-
дей». І вони негайно покинули все й пішли за Ним». – Бажання 
віків. – С.249.

б. Що Бог надає тим людям, які жертвують усім заради Нього?  
Вірші 29, 30.

29 Ісус відказав: Поправді кажу вам: Немає такого, щоб дім 
полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи 
поля ради Мене та ради Євангелії, 30 і не одержав би в сто раз 
більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і 
сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. 
(Мар.10:29,30)

«Перш ніж просити їх залишити неводи і рибальські човни, 
Ісус запевнив, що Бог задовольнить усі їхні потреби. Нещодавно 
човен Петра був використаний для справи Євангелії, і це було 
щедро винагороджено. Господь «багатий для всіх, хто кличе 
Його». Він сказав: «Давайте – і дадуть вам; мірою доброю, 
натоптаною, струснутою й переповненою вам у подолок 
дадуть» (До римлян 10:12; Від Луки 6:38). Такою ж мірою Він 
винагородив працю Своїх учнів. І кожна жертва, принесена в 
Його служінні, буде винагороджена відповідно до «безмірного 
багатства благодаті» (До ефесян 3:20; 2:7)». – Там саме. – С.249.

«Якщо ми живемо, щоб робити добро іншим людям і про-
славляти Бога, ми не будемо зосереджені лише на собі, але бу-
демо прагнути бути корисними у світі, служачи благословенням 
людям, і нам буде сказано благословенне слово «добре» з вуст 
Господа...

Я бачила, що ті, котрі живуть для високої мети, прагнучи 
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бути корисними, служити благословенням для своїх ближніх, 
шанувати і прославляти свого Викупителя, – це воістину щасли-
ві люди на землі, у той самий час як неспокійна, незадоволена 
людина, яка щось випробовує і шукає то одне, то інше, завжди 
скаржиться на розчарування. Вона завжди чогось потребує, 
вона ніколи не задоволена, тому що живе тільки для себе. Нехай 
твоєю метою буде робити добро і сумлінно виконувати в житті 
свій обов’язок». – Цей день з Богом. – С.280.

«Бог не обіцяє нам у Своєму служінні легкого життя, слави і 
багатства, але запевняє нас, що ми отримаємо усі необхідні бла-
гословення «серед переслідувань», «а в віці наступному вічне 
життя». Христос у Своєму служінні не прийме нічого меншого, 
аніж цілковите посвячення. Ось той урок, який повинен засвоїти 
кожен. – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.42.

4. Яке запевнення Ісус дав учням, перш ніж попро-
сив їх залишити свої справи?

Четвер 12 листопада

5. ЗАКЛИК ДО НАС СЬОГОДНІ

а. Що повинно бути головним пріоритетом у нашому житті, не-
залежно від того, яким є наше особливе покликання в житті? 
Від Матвія 6:33.

33 Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все 
це вам додасться. (Матв.6:33)

«Ми не повинні займатися жодною справою, ставити перед 
собою будь-яку мету або шукати задоволень, які б перешкоджали 
прояву Його праведності в нашому характері й житті. Усе, що ми 
робимо, слід робити від усього серця, як для Господа». – Бла-
женства, промовлені на горі. – С.99.

б. Що має мотивувати нас? Як? 2 до коринтян 5:14, 15.

14 Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли 
вмер Один за всіх, то всі померли. 15 А вмер Він за всіх, щоб ті, 
хто живе, не жили вже для себе самих, а для Того, Хто за них 
був умер і воскрес. (2Кор.5:14,15)

«Коли власне «я» розчиняється у Христі, тоді справжня 
любов проявиться природним чином. Вона – не порив і не по-
чуття, а рішення освяченої волі. Вона полягає не в почуттях, а 
в повному перетворенні серця, душі й характеру, які мертві для 
свого «я» і живі для Бога. Наш Господь і Спаситель просить нас 



56

віддати себе Йому. Віддача себе Богові – ось те все, чого Він ви-
магає від нас; віддати себе Йому так, щоб Він використовував 
нас за Своїм розсудом. Доки ми не прийдемо до такого стану 
самовіддачі, наша праця ніде не буде звершуватися з радістю, 
користю і успіхом». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1100, 1101.

П’ятниця 13 листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як учні відреагували, коли були покликані тру-
дитися для Учителя? Як Бог забезпечує Своїх 

працівників сьогодні?
2. Що ми можемо робити кожен день, для того щоб 

приготуватися бути свідками Бога? Як Він допо-
може нам у важкий для нас час?

3. Що відбувалося між учнями, коли Ісус намагався 
підготувати їх до подій Свого страждання? Чому?

4. Яке запевнення Ісус дав учням, перш ніж попро-
сив їх залишити свої справи?

5. Що має бути критерієм для нас, коли ми 
вирішуємо, яку професію обрати або якою 

діяльністю зайнятися?
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Урок 8 Субота, 21 листопада 2020 року

Коли Iсус наказав замовкнути
«Для всього свій час, і година своя кожній справі під не-

бом... час мовчати і час говорити» (Екклезіаста 3:1, 7 (ост. 
частина).

«Спаситель ніколи не впадав у крайнощі, ніколи не втрачав 
вміння володіти собою, ніколи не порушував правил хоро-
шого тону. Він знав, коли потрібно мовчати, а коли – говори-
ти». – Служителі Євангелії. – С.317.

Додаткові матеріали для вивчення:
Служіння зцілення. – С.54-58, 67-70, 95-98.

Неділя 15 листопада

1. ВИГАНЯЮЧИ ДЕМОНІВ

а. Яке веління Ісус дав нечистим духам? Від Марка 1:23-27; 3:11, 
12. Що це розкрило про Його владу?

23 І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав 
духа нечистого, і він закричав, 24 і сказав: Що Тобі до нас, 
Ісусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю Тебе, хто 
Ти, Божий Святий. 25 Ісус же йому заказав: Замовчи, і вийди 
з нього! 26 І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом 
гучним, вийшов із нього. 27 І жахнулися всі, аж питали вони 
один одного, кажучи: Що це таке? Нова наука із потугою! Навіть 
духам нечистим наказує Він, і вони Його слухають. (Мар.1:23-27)

11 І духи нечисті, як тільки вбачали Його, то падали ницьма 
перед Ним, і кричали й казали: Ти Син Божий! 12 А Він їм суворо 
наказував, щоб вони Його не виявляли. (Мар.3:11,12)

«Увага народу була відвернена від Христа, і Його слова за-
лишилися непочутими. Саме з цією метою сатана привів свою 
жертву до синагоги. Але Ісус заборонив нечистому духові, мовив-
ши: «Замовчи, і вийди з нього!» І затряс дух нечистий того, і, 
скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього»...

Той, Хто переміг сатану в пустелі під час спокушення, знову 
зустрівся віч-на-віч зі Своїм ворогом. Диявол використав усі 
засоби, щоб утримати свою жертву; поступитися – означало ви-
знати перемогу за Ісусом. У якісь моменти навіть здавалося, що 
мученик загине в боротьбі з ворогом. Але владно сказані слова 
Спасителя звільнили полоненого». – Бажання віків. – С.255, 
256.
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б. Як Ісус показав, що Він жодним чином не хотів мати справу 
з демонами? Від Луки 4:41.

41 Із багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи: Ти 
Син Божий! Та Він їм забороняв, і не давав говорити, що знали 
вони, що Христос Він. (Лук.4:41)

1. Чому Христос не дозволив демонам говорити?
Понеділок 16 листопада

2. ВЕЛІННЯ ДЕЯКИМ ЗЦІЛЕНИМ

а. Як Ісус поставився до прокаженого? Що Він сказав цьому 
чоловікові, після того як зцілив його? Від Марка 1:40-44. 
Чому?

40 І приходить до Нього прокажений, благає Його, і на коліна 
впадає та й каже Йому: Коли хочеш, Ти можеш очистити мене! 41 
І змилосердився Він, простяг руку Свою, і доторкнувся до нього, 
та й каже йому: Хочу, будь чистий! 42 І проказа зійшла з нього 
хвилі тієї, і чистим він став. 43 А Він, погрозивши йому, зараз 
вислав його, 44 і йому наказав: Гляди, не оповідай нічого нікому. 
Але йди, покажися священикові, і принеси за своє очищення, 
що Мойсей заповів, їм на свідоцтво. (Мар.1:40-44)

«Якби священники дізналися про факт зцілення прокажено-
го, їхня ненависть до Христа змусила б їх винести несправедли-
вий вирок. Ісус бажав, аби було прийняте безстороннє рішення. 
Тому Він наказує чоловікові нікому не розповідати про зцілення, 
натомість, не зволікаючи, з’явитися в храмі і принести жертву, 
перш ніж поширяться чутки про чудо. Перед прийняттям такої 
жертви священники мали обстежити жертводавця і засвідчити 
його цілковите одужання.

Таке обстеження було проведене. Священники, котрі прире-
кли прокаженого на вигнання, тепер визнали його одужання. 
Зцілений міг повернутися додому і в суспільство... Незважаючи 
на застереження Ісуса, він не міг більше приховувати факт свого 
зцілення, але всюди ходив, радісно проголошуючи силу Того, 
Хто повернув йому здоров’я». – Служіння зцілення. – С.69, 70.

б. Яке веління дав Ісус, після того як зцілив доньку Яіра? Від 
Марка 5:41-43; Від Івана 5:2, 3, 8, 9. Чому в іншому випадку 
Ісус навіть виявив небажання зцілити?
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41 І взяв Він за руку дівча та й промовив до нього: Таліта, 
кумі що значить: Дівчатко, кажу тобі встань! 42 І в ту мить 
підвелося й ходило дівча; а років мало з дванадцять. І всі зараз 
жахнулися з дива великого!... 43 А Він наказав їм суворо, щоб 
ніхто не довідавсь про це. І дати їй їсти звелів. (Мар.5:41-43)

2 А в Єрусалимі, біля брами Овечої, є купальня, Віфесда по-
єврейському зветься, що мала п’ять ?анків. 3 У них лежало багато 
слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. 
(Iван.5:2,3)

8 Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи! 
9 І зараз одужав оцей чоловік, і взяв ложе своє та й ходив. Того 
ж дня субота булла… (Iван.5:8,9)

«Господь прагнув виявити Свою цілющу силу й оздоровити 
кожного страждальця. Але була субота. Багато людей простувало 
до храму на поклоніння, і Він знав, що такий учинок, як зці-
лення, настільки збудить упередження юдеїв, що вони зможуть 
покласти край Його роботі». – Там саме. – С.81.

в. Про що Ісус попросив, після того як зцілив глухого немову? 
Яким був результат? Від Марка 7:31-36.

31 І вийшов Він знов із країв тирських і сидонських, і 
подався шляхом на Сидон над море Галілейське, через околиці 
Десятимістя. 32 І приводять до Нього глухого немову, і 
благають Його, щоб руку на нього поклав.  33 І взяв Він його від 
народу самого, і вклав пальці Свої йому в вуха, і, сплюнувши, 
доторкнувся його язика. 34 І, на небо споглянувши, Він 
зідхнув і промовив до нього: Еффата; цебто: Відкрийся! 35 І 
відкрилися вуха йому, і путо його язика розв’язалось негайно, 
і він став говорити виразно! 36 А Він їм звелів, щоб нікому 
цього не розповідали. Та що більше наказував їм, то ще більш 
розголошували. (Мар.7:31-36)

«Звівши погляд до неба, Ісус зітхнув, згадавши про тих, котрі 
не бажали чути істину та язики котрих не визнавали Його Вику-
пителем. Від слова «Відкрийся!» – чоловік заговорив і, всупереч 
повелінню нікому не казати про це, усюди розповідав про своє 
зцілення». – Бажання віків. – С.404.

2. Чому Ісус попросив прокаженого не розповідати 
про його зцілення?
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Вівторок 17 листопада

3. ПРОТИЛЕЖНЕ ВЕЛІННЯ ІНШИМ 
ЗЦІЛЕНИМ

а. Яким був стан людини (або людей, описаних в інших 
Євангеліях) в землі Гадаринській? Від Марка 5:1-5.

1 І на другий бік моря вони прибули, до землі Гадаринської. 
2 І як вийшов Він із човна, то зараз Його перестрів чоловік 
із могильних печер, що мав духа нечистого. 3 Він мешкання 
мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв’язати не міг його, 4 бо 
часто кайданами та ланцюгами в’язали його, але він розривав 
ланцюги та кайдани торощив, і ніхто не міг угамувати його. 5 І 
він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, 
і бився об каміння... (Мар.5:1-5)

«Учні та їхні супутники з жахом тікають геть, але, зауважив-
ши, що Ісуса немає з ними, повертаються, шукаючи Його. Він 
стоїть там, де вони залишили Його. Той, Хто втихомирив бурю, 
Хто зустрівся із сатаною і переміг його, не став тікати від бісів. 
Коли ці люди, скрегочучи зубами, з піною на губах наближа-
ються до Нього, Ісус підіймає руку, що вгамувала хвилі, і вони 
не можуть підійти ближче. Вони стоять перед Ним розлючені, 
але безсилі». – Служіння зцілення. – С.95, 96.

б. Опишіть цю людину, після того як Ісус зцілив її від нечистих 
духів.  Вірш 15.

15 І прийшли до Ісуса й побачили, що той біснуватий, що мав 
ле?іона, убраний сидів, і при умі, і полякались вони... (Мар.5:15)

«Злі духи змушені відпустити свої жертви, і з біснуватими 
відбувається чудова зміна. У їхню свідомість проникає світло. В 
очах світиться розум. Їхні обличчя, котрі впродовж довгого часу 
були спотворені за подобою сатани, раптом стають лагідними, 
заплямовані кров’ю руки – спокійними, і ці люди підносять свої 
голоси у хвалі Богові». – Там саме. – С.97.

в. Хоча Ісус іноді велів мовчати тим людям, які були зцілені, 
що Він сказав людині, зціленій від нечистого духа? Вірш 19. 
Чому?

19 Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього: Іди до дому 
свого, до своїх, і їм розповіж, які речі великі Господь учинив 
тобі, і як змилувався над тобою! (Мар.5:19)
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«[Зцілені біснуваті] не могли навчати людей так, як Його учні, 
котрі щодня були з Христом... [Але вони] могли розповісти те, що 
їм було відомо, – що особисто бачили й чули та як пізнали силу 
Христа. Це може робити кожен, серця котрого торкнулася Божа 
благодать... Це саме те свідчення, до якого закликає нас Господь 
і через відсутність якого гине світ». – Бажання віків. – С.340.

«Той, хто відчув і пережив силу благодаті Христа, має що 
розповісти... Люди, котрі черпають сили у Великого Джерела 
мудрості, стають живими свідками, за допомогою яких Євангелія 
починає свою роботу перетворення над серцем і розумом». – Зве-
личуйте Його. – С.230.

3. Чому Ісус дав протилежні веління зціленим 
біснуватим?

Середа 18 листопада

4. КОЛИ ДЕЯКІ НЕ МОВЧАЛИ

а. Що відбувалося, коли ті, котрих Ісус попросив мовчати, ро-
били протилежне? Від Марка 1:45; 3:9; 5:24; 6:31.

45 А він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про 
подію, так що Він не міг явно ввійти вже до міста, але перебував 
віддалік по самітних місцях. І сходилися звідусюди до Нього. 
(Мар.1:45)

9 І сказав Він до учнів Своїх наготовити човна Йому, через 
натовп, щоб до Нього не тиснулись. (Мар.3:9)

24 І пішов Він із ним. За Ним натовп великий ішов, і тиснувсь 
до Нього. (Мар.5:24)

31 І сказав Він до них: Ідіть осібно самі до безлюдного місця, 
та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відбувало, 
аж навіть не мали коли й поживитись. (Мар.6:31)

«Розголошення про цю подію [зціленим прокаженим] пере-
шкодило подальшій діяльності Спасителя. До Христа збиралися 
настільки великі натовпи людей, що Він був змушений на певний 
час припинити Свою роботу». – Бажання віків. – С.265.

б. Що зробив Ісус, коли натовпи людей стали досить великими? 
Чому? Від Марка 6:45, 46; Від Матвія 14:23.

45 І зараз звелів Своїм учням до човна сідати, і на той бік 
поплинути до Віфсаїди, раніше Його, поки Сам Він відпустить 
народ. 46 І Він їх відпустив, та й пішов помолитись на гору. 
(Мар.6:45,46)
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23 Відпустивши ж народ, Він на гору пішов помолитися 
насамоті; і як вечір настав, був там Сам. (Матв.14:23)

«Увесь день [Ісус] служив масам людей, що приходили до 
Нього, а вечірньої пори чи рано-вранці ішов у гори, як до святині, 
щоб спілкуватися зі Своїм Отцем.

Часто Його безперервна праця, зіткнення з ворожим став-
ленням і хибним ученням рабинів украй виснажували Його, 
так що Його мати, брати і навіть учні побоювалися, що це може 
вартувати Йому життя. Але коли Спаситель повертався після 
годин молитви, що завершували важкий день, вони помічали 
на Його обличчі вираз умиротворення, а свіжість, бадьорість і 
сила, здавалося, переповнювали все Його єство. Після годин, 
проведених наодинці з Богом, Він щоранку виходив, аби нести 
Небесне світло людям». – Служіння зцілення. – С.55, 56.

«Цілковито присвятивши Своє життя іншим, Спаситель вва-
жав за необхідне залишати безперервну діяльність, де мав справу 
з людськими потребами, аби шукати усамітнення і непорушного 
спілкування зі Своїм Отцем. Коли натовп, що супроводжував 
Його, розходився, Він ішов у гори і там, на самоті з Богом вили-
вав Свою душу в молитві за цих страдників, грішних, нужден-
них». – Там саме. – С.58.

в. Чому Ісус у деяких випадках все ж не бажав, аби Його слава 
дуже поширювалася? Від Івана 7:6, 30; 8:20.

6 А Ісус промовляє до них: Не настав ще Мій час, але завжди 
готовий час ваш. (Iван.7:6)

30 Тож шукали вони, щоб схопити Його, та ніхто не наклав 
рук на Нього, бо то ще не настала година Його. (Iван.7:30)

20 Ці слова Він казав при скарбниці, у храмі навчаючи. І ніхто 
не схопив Його, бо то ще не настала година Його... (Iван.8:20)

«Під час свята кущів подорож Ісуса до Єрусалима була по-
спішною і таємною. Коли брати спонукували Його публічно 
проголосити Себе Месією, Ісус відповів: «Не настав ще Мій час» 
(Від Івана 7:6). Дорогою до Єрусалима Його ніхто не помітив. До 
міста Він увійшов непомітно і без почестей народу». – Бажання 
віків. – С.485.

4. З яких причин Ісус не бажав, аби Його слава по-
ширювалася всюди?
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Четвер 19 листопада

5. КОЛИ МИ ПОВИННІ МОВЧАТИ

а. Що говорить нам Соломон про мову? Екклезіаста 3:1, 7 (ост. 
частина). Як Христос проілюстрував цю пораду? Як ми мо-
жемо чинити так само?

1 Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом… 
(Екл.3:1)

7 ...час мовчати і час говорити… (Екл.3:7)

«Христос ніколи не помилявся у Своєму судженні про лю-
дей і про істину. Зовнішність людей ніколи не вводила Його 
в оману. Він ніколи не ставив недоречних запитань. Він давав 
тільки конкретні й прямі відповіді... Христос ніколи не впадав 
у крайнощі, не втрачав самоконтролю і душевної рівноваги ні 
за яких обставин. Він ніколи не порушував законів такту і знав, 
коли потрібно говорити, а коли потрібно мовчати». – Щоб мені 
пізнати Його. – С.178.

«Якщо хто-небудь задає запитання, спрямоване лише на те, 
щоб збентежити розум і посіяти сумніви, потрібно порадити цій 
людині утримуватися від подібних питань. Ми повинні вчитися, 
коли потрібно говорити, а коли зберігати мовчання, навчатися 
того, яким чином сіяти насіння віри і нести світло, а не темря-
ву». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.69.

б. Вкажіть обставини, коли доречно зберігати мовчання. 
Приповісті 27:2.

2 Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи 
твої. (Пр.27:2)

«Самозречення означає... утримуватися від похвали на свою 
адресу, щоб інші хвалили вас, а не ваші уста. Мати самозречен-
ня означає робити добро ближнім, тоді як вам більше хочеться 
служити і догоджати собі самим». – Там саме. – Т.4. – С.521.

в. Як Ісус проілюстрував цей принцип у Своєму житті як Син 
Людський? Від Івана 8:50 (перша частина); 7:18.

50 Не шукаю ж Я власної слави,.. (Iван.8:50)
18 Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а 

Хто слави шукає Того, Хто послав Його, Той правдивий, і в Ньому 
неправди нема. (Iван.7:18)



64

П’ятниця 20 листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому Христос не дозволив демонам говорити?
2. Чому Ісус попросив прокаженого не розповідати 

про його зцілення?
3. Чому Ісус дав протилежні веління зціленим 

біснуватим?
4. З яких причин Ісус не бажав, аби Його слава по-

ширювалася всюди?
5. Коли ми повинні зберігати мовчання щодо пи-

тань, які у нас можуть виникнути? Чому?
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Урок 9 Субота, 28 листопада 2020 року

Хто приймає Iсуса?
«Поправді, поправді кажу вам: Хто приймає Мого послан-

ця, той приймає Мене; хто ж приймає Мене, той приймає Того, 
Хто послав Мене!» (Від Івана 13:20).

«Ті, котрі приймають Христа, пом’якшуються і перетворю-
ються силою Його любові, Його смирення, страждання і смерті, 
перенесених заради них». – Моє життя сьогодні. – С.77.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.679-681.

Неділя 22 листопада

1. ПРОСТІ ЛЮДИ ПРИЙМАЮТЬ СПАСИТЕЛЯ

а. Опишіть ставлення багатьох людей до Ісуса і Його чудес. Від 
Марка 7:37; 5:42 (друга частина).

37 І дуже всі дивувалися та говорили: Він добре все робить: 
глухим дає чути, а німим говорити! (Мар.7:37)

42 ...І всі зараз жахнулися з дива великого!... (Мар.5:42)

«Ніколи ніхто до цього часу не говорив з такою силою, так 
пробуджуючи думку, надихаючи, спонукаючи до розвитку усі 
здібності тіла, розуму й душі». – Виховання. – С.81.

б. Як прості люди реагували на Ісуса та Його служіння? Від 
Марка 12:37 (ост. частина). Чому?

37 ...І багато людей залюбки Його слухали. (Мар.12:37)

«У ненав’язливій манері [Ісус] від самого дитинства служив 
іншим, тому, коли розпочав Своє громадське служіння, багато 
людей охоче слухали Його». – Служіння зцілення. – С.350.

«Метод викладання Ісуса був приємним і привабливим, і він 
завжди характеризувався простотою. Він розкривав таємниці 
Небесного Царства, використовуючи образи і символи, з яки-
ми були знайомі Його слухачі; і прості люди з радістю слухали 
Його, бо вони могли розуміти Його слова». – Християнське 
виховання. – С.126.

1. Чому люди з радістю слухали Ісуса в Його гро-
мадському служінні?
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Понеділок 23 листопада

2. ПРИЙМАЮЧИ СЛОВО

а. Що представлено насінням у притчі про сіяча? Від Марка 
4:14, 15. Де сіється насіння?

14 Сіяч сіє слово. 15 А котрі край дороги, де сіється слово, це 
ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана, і 
забирає слово, посіяне в них. (Мар.4:14,15)

«Насіння – це Слово Боже, і сказано, що душа, яка приймає 
його, народиться згори не з тлінного насіння, а з нетлінного, яке 
живе і «пробуватиме повік»...

Добре насіння слова падає в серце і відразу проявляється пер-
ша ознака християнського досвіду. Цей досвід уподібнюється до 
ніжного паростка і до маленької дитини. Паросток прекрасний, 
і дитина приваблива, але якщо не буде подальшого розвитку, то 
ми побачимо рослину низькорослою, а дитину – карликовою. 
Навернена людина повинна зростати в пізнанні, зростати в 
благодаті. Христос дивиться на Своїх дітей і Він добре знає, як 
розвивається насіння». // Ознаки часу, 27 березня 1893 року.

б. Які три докази показують, що насіння було посіяно в сприй-
нятливе серце? Вірш 20; Від Луки 8:15.

20 А посіяне в добрую землю це ті, що слухають слово й 
приймають, і родять утридцятеро, у шістдесят і в сто раз. 
(Мар.4:20)

15 А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, 
береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони 
в терпеливості. (Лук.8:15)

«Слухач із добрим ґрунтом серця приймає Слово «не як слово 
людське, але – як правдиво то є – Слово Боже» (1 до солунян 
2:13). Тільки той, хто приймає Писання як звернений особисто 
до нього голос Божий, є справжнім учнем. Він тремтить перед 
Словом, бо для нього воно – жива дійсність. Він відкриває свою 
свідомість і своє серце, аби прийняти його». – Наочні уроки 
Христа. – С.59.

«Слово Боже часто суперечить успадкованим і набутим рисам 
характеру людини, а також її життєвим звичкам. Але слухач із 
добрим ґрунтом серця, прийнявши Слово, приймає і всі його 
умови та вимоги. Свої звички, звичаї і спосіб життя він підпо-
рядковує Божому Слову». – Там саме. – С.60.
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в. Як ми показуємо, дотримуємося ми слів Христа чи ні? Що 
говорить Христос про Свої слова? Від Івана 14:23, 24.

23 Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить Мене, той 
слово Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо 
до нього, і оселю закладемо в нього. 24 Хто не любить Мене, той 
не береже Моїх слів. А слово, що чуєте ви, не Моє, а Отця, що 
послав Мене. (Iван.14:23,24)

«У нашому духовному житті ми будемо підпорядковані на 
послух Ісусові Христу. Ми більше не житимемо звичайним 
егоїстичним життям, але в нас житиме Христос. Його характер 
буде відтворений у нашій людській природі. І так ми принесе-
мо плоди Святого Духа – «у тридцятеро, у шістдесят і в сто 
раз». – Там саме. – С.61.

2. Опишіть справжніх учнів. Що керує всіма їхніми 
діями?

Вівторок 24 листопада

3. БОЯЧИСЬ СПАСИТЕЛЯ

а. Якою була реакція учнів, коли вони були в небезпеці на морі? 
Як вони поставилися до Ісуса згодом? Від Марка 4:38-41.

38 А Він спав на кормі на подушці... І вони розбудили Його 
та й сказали Йому: Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гинемо?... 
39 Тоді Він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, 
перестань! І стих вітер, і тиша велика настала... 40 І сказав Він 
до них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? 41 А вони 
налякалися страхом великим, і говорили один до одного: Хто ж 
це такий, що вітер і море слухняні Йому? (Мар.4:38-41)

«Учні заніміли від подиву. Навіть Петро не міг висловити 
благоговіння, яким сповнилося його серце». – Бажання ві-
ків. – С.335.

б. Що відчували первосвященники стосовно Ісуса, після того 
як Він вдруге очистив храм? Що вони мали намір зробити 
далі? Від Марка 11:18.

18 І почули це первосвященики й книжники, і шукали, як 
Його погубити, бо боялись Його, увесь бо народ дивувався науці 
Його. (Мар.11:18)
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«Три роки тому керівники храму були засоромлені тим, що 
тікали з наказу Ісуса. Відтоді вони не переставали дивуватися, 
як могли злякатися і так беззастережно підкоритися цій простій 
Людині. Їм здавалося неможливим, щоб така ганебна покірність 
ще будь-коли повторилася. Однак цього разу вони злякалися ще 
дужче і квапливо підкорилися наказові Ісуса. Ніхто не насмілив-
ся поцікавитися, чи мав Він право на такий наказ. Священники 
й торговці тікали від Його очей, женучи перед собою худобу...

Через деякий час священники і старійшини наважилися 
повернутися. Як тільки вони трохи заспокоїлись, їх охопила 
цікавість: а що ж Ісус робитиме далі». – Там саме. – С.591, 592.

«Фарисеї були збентежені і прикро вражені. Тепер повелівав 
Той, Кого вони не могли залякати. Ісус узяв на Себе керівництво 
храмом. Ніколи раніше Він не виявляв такого царського авто-
ритету. Ніколи Його слова і вчинки не мали такої великої сили. 
Він творив чудеса в усьому Єрусалимі, але ніколи раніше не ро-
бив цього так урочисто і владно. У присутності людей – свідків 
Його дивовижних справ – священники і старійшини храму не 
насмілилися виявити до Нього ворожості. Розлючені й обурені 
Його відповіддю, того дня вони нічого не могли вдіяти проти 
Нього». – Там саме. – С.593.

в. Опишіть, яким чином Бог бажає, щоб ми мали страх стосовно 
Нього. До євреїв 12:28.

28 Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо 
благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю 
й зо страхом. (Євр.12:28)

«У наших проповідях, у нашому співі та в усіх наших релі-
гійних діях ми зобов’язані виявляти спокій, гідність і благоче-
стивий страх, що відрізняє справжнє дитя Боже». – Вибрані 
вісті. – Кн.3. – С.373.

3. Що відчували священники і правителі, після того 
як Ісус вдруге очистив храм?

Середа 25 листопада

4. ВІДКИНЕННЯ ІСУСА, СЛОВА

а. Яким було ставлення Ісуса до багатого молодого правителя? 
Як відреагував цей молодий чоловік? Від Марка 10:17-22.

17 І коли вирушав Він у путь, то швидко наблизивсь один, 
упав перед Ним на коліна, і спитався Його: Учителю Добрий, 
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що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? 18 Ісус же йому 
відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога 
Самого. 19 Знаєш заповіді: Не вбивай, не чини перелюбу, не 
кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька 
та матір. 20 А він відказав Йому: Учителю, це все виконав я ще 
змалку. 21 Ісус же поглянув на нього з любов’ю, і промовив йому: 
Одного бракує тобі: іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, 
і матимеш скарб ти на небі! Потому приходь та й іди вслід за 
Мною, узявши хреста. 22 А він засмутився тим словом, і пішов, 
зажурившись, бо великі маєтки він мав! (Мар.10:17-22)

«Христос подивився в очі цьому молодому чоловікові, ніби 
читаючи його життя і досліджуючи характер. Він полюбив його 
і бажав дати йому спокій, благодать і радість, які повністю змі-
нили б його характер...

[Христос] прагнув побачити в ньому покірне щире серце та 
розуміння того, що найбільша любов має бути виявлена до Бога, 
а її вади усуне досконалість Христа». – Бажання віків. – С.519.

«[Ісус] усе залишив заради спасіння людини і благає цього 
молодого чоловіка прийти і наслідувати Його приклад. Якщо 
юнак зважиться на це, то обов’язково буде мати скарб на Небесах. 
Чи забилося радісно серце у цього молодого чоловіка, коли він 
отримав запевнення, що матиме скарб на Небесах? О, ні! Його 
ідолом були земні скарби, вони затьмарили в його очах цінність 
вічної спадщини». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.679.

б. Назвіть причину, через яку зазвичай люди відкидають Слово 
Боже.  Від Івана 8:47; 6:60.

47 Хто від Бога, той слухає Божі слова; через те ви не слухаєте, 
що ви не від Бога. (Iван.8:47)

60 А багато-хто з учнів Його, як почули оце, гомоніли: 
Жорстока це мова! Хто слухати може її? (Iван.6:60)

«[Багато хто] не можуть терпіти ганьбу за Ім’я Христа. Коли 
Боже Слово вказує на деякі улюблені гріхи або вимагає самоз-
речення чи жертви, вони спокушуються. Докорінні зміни в 
їхньому житті коштували б їм надто великих зусиль. Вони див-
ляться на теперішні труднощі і випробування, забуваючи вічну 
реальність. Подібно до учнів, які залишили Ісуса, вони готові 
сказати: «Жорстока це мова! Хто слухати може її?» (Від Івана 
6:60)». – Наочні уроки Христа. – С.47, 48.

в. Що може завадити прийняттю Слова? Від Матвія 6:24.

24 Ніхто двом панам служити не може, бо або одного 
зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись 
одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. 
(Матв.6:24)
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«Союз з Христом... не обходиться без жертви і з нашого боку... 
Нам необхідно залишити старі звички і виховати в собі нові. 
Якщо ми хочемо вступити з Христом у союз, то нам потрібно 
перемогти гріх у всіх його проявах: гордість, самолюбство, мар-
нославство, світський дух. Багатьом християнське життя здається 
непосильно важким, в якому вони відчувають себе безпорадними 
і невпевненими. І це тому, що вони намагаються з’єднатися з 
Христом, не відокремившись насамперед від своїх улюблених 
ідолів». – Віра, якою я живу. – С.221.

4. Які деякі причини того, чому люди відкидають 
Ісуса і Його Слово?

Четвер 26 листопада

5. ЧИ ПРИЙМЕТЕ ВИ ІСУСА?

а. Який заклик звернений до кожного з нас сьогодні? Ісуса На-
вина 24:15.

15 А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі 
сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші 
батьки, що по тому боці Річки, та чи богам аморейським, що ви 
сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві. 
(Iс.Нав.24:15)

«Христос перший обрав нас, заплативши безмежний викуп за 
наше спасіння. Істинно віруюча людина ставить Христа скрізь і 
в усьому на перше місце. Але цей союз із Христом не обходиться 
без жертви і з нашого боку. Це союз цілковитої залежності від 
Бога, Котрому повинно підкоритися наше горде «я». Усі, хто 
вступають у цей союз, повинні відчувати необхідність у викупній 
Крові Христа. Вони повинні змінити своє серце і підпорядкувати 
свою волю Божій волі». – Вісті для молоді. – С.118.

б. Де бере свій початок вибір слідувати за Богом і що наступне 
за ним? Приповісті 23:26.

26 Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги 
мої. (Пр.23:26)

«Бог просить вас віддати Йому ваше серце. Вам слід підпо-
рядкувати Йому всі свої сили, здібності, присвятити Йому всі 
почуття і прихильності, щоб Він міг діяти в вас за Своєю волею 
і за Своїм уподобанням і приготувати вас до вічного життя.

Якщо Христос перебуває в нашому серці, то душа настільки 
переповниться Його любов’ю, радістю спілкування з Ним, що 
відокремлення від Нього стане неможливим – вона приліпить-
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ся до Нього. Дивлячись на Нього, ми забудемо про себе. Любов 
Христа буде джерелом нашої діяльності. Ті, котрі відчули у своїх 
серцях цю стримуючу любов Божу, не питають про те, мало чи 
багато необхідно виконати з вимог Божих, вони не просять про 
найнижчий стандарт, але прагнуть досконало уподібнитися 
до Спасителя і виконувати Його волю». – Моє життя сьогод-
ні. – С.7.

П’ятниця 27 листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому люди з радістю слухали Ісуса в Його гро-
мадському служінні?

2. Опишіть справжніх учнів. Що керує всіма їхніми 
діями?

3. Що відчували священники і правителі, після того 
як Ісус вдруге очистив храм?

4. Які деякі причини того, чому люди відкидають 
Ісуса і Його Слово?

5. Опишіть, наскільки повною повинна бути наша 
покірність.



Субота, 5 грудня 2020 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ НА 
ЛІТЕРАТУРУ ДЛЯ АФРИКИ

Завдяки люб’язній щедрості тих, 
хто давав пожертвування першої 
суботи на літературу, і з милості 
Божої в Африці зараз функціонує дві 
друкарні. Впродовж останніх років 
Генеральна Конференція АСДРР 
мала великі витрати за пересил-
ку величезних упаковок суботніх 
біблійних уроків та інших публікацій 
морським шляхом. Однак починаючи 
з перших двох кварталів 2020 року, 
наші брати в Африці благословенні тим, що самі друкують і поширю-
ють ці наповнені істиною матеріали на своєму континенті. Північний 
Африканський регіон друкує нашу літературу в Руанді, а Південний 
Африканський регіон – в Анголі.

Який прорив! При додатковій підтримці ці видавництва незаба-
ром зможуть перекладати і видавати більше публікацій на місцевих 
африканських мовах.

«Багато людей готові досліджувати істину, тому що ангели Божі 
підготували їхні серця до її прийняття. Повинні бути випущені 
публікації, написані простою, доступною мовою, що пояснюють 
життєво важливі теми, і сповіщають про те, що незабаром спіткає цей 
світ. Стан землі вимагає, щоб світло засяяло у темряві. Невже люди, 
яким були довірені священні відповідальності, не прокинуться, не 
усунуть усі непорозуміння та усіляку заздрість і не візьмуться за робо-
ту з рішучою силою? Люди, які називають себе вчителями Біблійної 
істини, будуть атакувати тих, які приймають істину, але не мають 
досвіду протистояти запереченням, і вони будуть намагатися знищи-
ти їх псевдотвердженнями і підступними висновками. Саме тому, а 
також і з інших причин нам необхідно мати публікації, що пояснюють 
доктрини і відповідають на заперечення. Якщо ті, котрі приходять до 
віри, зможуть мати ясне формулювання істин, то вони будуть озброєні 
аргументами, з якими зможуть протистояти тим, які заперечують, і 
зможуть захистити себе. Захищаючи себе, вони підсвідомо сіятимуть 
насіння істини... Бог дав велике світло щодо важливих істин, і воно 
повинно засяяти у світі». // Домашній місіонер, 1 лютого 1890 року.

Будь ласка, щедро пожертвуйте, коли будуть збиратися пожерт-
вування першої суботи на літературу для Африки, щоб дорогоцінні 
душі могли бути утверджені в справжній істині для цих останніх днів!

  Видавничий відділ Генеральної Конференції
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Урок 10 Субота, 5 грудня 2020 року

Iсус говорить про Своє Царство
«Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть: «Ось тут», 

або: «Там». Бо Божеє Царство всередині вас!» (Від Луки 17:20, 
21).

«Царство Боже починається у серці. Не треба шукати якогось 
особливого прояву земної сили, котра б відзначила його настан-
ня». – Бажання віків. – С.506.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.419-425, 509, 510.

Неділя 29 листопада

1. ПОПЕРЕДНІЙ НАТЯК НА СТРАЖДАННЯ 
СПАСИТЕЛЯ

а. Які запитання учні Івана задавали Ісусові? Як книжники 
та фарисеї намагалися принизити Його в очах народу? Від 
Марка 2:18.

18 А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони, та 
й говорять до Нього: Чому учні Іванові та фарисейські постять, 
а учні Твої не постять? (Мар.2:18)

«[Фарисеї] негайно розшукали учнів Івана Хрестителя, нама-
гаючись підбурити їх проти Спасителя. У той же час самі фарисеї 
не визнавали місії Хрестителя, зневажливо відгукувалися про 
його аскетичне життя, прості манери та грубий одяг, називаючи 
його фанатиком...

Тепер же, коли Ісус спілкувався з народом, їв і пив з ними 
за одним столом, фарисеї звинуватили Його в обжерливості та 
пияцтві. Однак ті, котрі звинувачували, самі були винні в зазна-
чених ними гріхах. Подібно до сатани, котрий фальшиво пред-
ставляє Бога, приписуючи Йому свої якості, ці нечестиві мужі 
завжди зводили наклепи на Господніх післанців». – Бажання 
віків. – С.275, 276.

б. Як Ісус скористався цією можливістю для пророцтва про Свої 
страждання? Вірші 19, 20.

19 Ісус же промовив до них: Хіба постити можуть гості 
весільні, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого 
з собою, то постити не можуть. 20 Але прийдуть ті дні, коли 
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заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. 
(Мар.2:19,20)

«Христос змалював радісну картину, проте на неї вже лягла 
чорна тінь, помітна тільки для Його очей». – Там саме. – С.277

1. Де починається Царство Боже? Чому багато лю-
дей шукають тимчасового земного царства?

Понеділок 30 листопада

2. ВІДКРИВАЮЧИ УЧНЯМ МАЙБУТНЄ

а. Як Ісус ясно представив майбутнє Своїм учням? Від Марка 
8:31; 9:31.

31 І почав їх навчати, що Синові Людському треба багато 
страждати, і Його відцураються старші, і первосвященики, і 
книжники, і Він буде вбитий, але третього дня Він воскресне. 
(Мар.8:31)

31 Бо Він Своїх учнів навчав і казав їм: Людський Син буде 
виданий людям до рук, і вони Його вб’ють, але вбитий, воскресне 
Він третього дня! (Мар.9:31)

б. Якою була реакція Петра? Як стосовно учнів узагалі? Від 
Марка 8:32; 9:32.

32 І те слово казав Він відкрито. А Петро узяв набік Його, і 
Йому став перечити. (Мар.8:32)

32 Вони ж не зрозуміли цього слова, та боялись Його 
запитати. (Мар.9:32)

в. Як Ісус спробував виправити загальне неправильне розуміння 
про Його Царство? Від Івана 18:36. Як багато людей плутають 
Царство благодаті з майбутнім Царством слави?

36 Ісус відповів: Моє Царство не із світу цього. Якби із 
цього світу було Моє Царство, то служба Моя воювала б, щоб 
не виданий був Я юдеям. Та тепер Моє Царство не звідси... 
(Iван.18:36)

«Але і в сучасному релігійному світі є чимало людей, які 
вважають, що їхня діяльність спрямована на заснування Хри-
стового Царства, яке вони собі уявляють як звичайну державу. 
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Вони бажали б бачити свого Господа володарем земних царств, 
правителем у їхніх палацах і дворах, законодавчих зборах, судо-
вих палатах і на площах. Вони сподіваються, що Він правитиме 
відповідно до законів, установлених людською владою. Оскільки 
ж Христос фізично на землі відсутній, то вони готові прийняти 
на себе Його обов’язки та запроваджувати закони Його Царства. 
Заснування саме такого царства прагнули юдеї за днів Христа. 
Вони прийняли б Ісуса, якби Він намагався встановити світське 
правління і втілював у життя те, що вони вважали Божими зако-
нами, а їх самих зробив тлумачами Його волі та представниками 
Його влади. Але Він сказав: «Моє Царство не із світу цього» 
(Від Івана 18:36). Він не прагнув земного престолу». – Бажання 
віків. – С.509, 510.

«Сьогодні, як і за днів Христа, справа Божого Царства за-
лежить не від тих людей, котрі шукають визнання і підтримки 
земних правителів або людських законів, а від тих, хто в ім’я 
Христа звіщає людям духовні істини. Сприймаючи їх, ви можете 
пережити досвід апостола Павла: «Я розп’ятий з Христом. І 
живу вже не я, а Христос проживає в мені» (До галатів 2:19, 
20)». – Там саме. – С.510.

«Багато хто з нас є шорстким, необробленим камінням з каме-
ноломні. Однак якщо ми приймемо Божу істину, її вплив змінить 
нас. Вона піднесе нас і усуне від нас усі недосконалості та гріх, 
якими б вони не були. Таким чином, ми готуємося побачити Царя 
в Його красі і, нарешті, об’єднатися з непорочними Небесними 
ангелами в Царстві слави». – Поради щодо здоров’я. – С.44.

2. Які протилежні принципи існують у Божому 
Царстві, в порівнянні з царством цього світу?

Вівторок 1 грудня

3. МАЙБУТНЄ ЦАРСТВО СЛАВИ В МІНІАТЮРІ

а. Що Ісус сказав своїм учням про можливість побачити Його 
майбутнє Царство? Від Марка 9:1.

1 І сказав Він до них: Поправді кажу вам, що деякі з тут-о 
приявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть Царства 
Божого, що прийшло воно в силі. (Мар.9:1)

б. Хто отримав деяке уявлення про Його Царство слави? Чому?  
Вірші 2-4, 7.
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2 А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, та й 
веде їх осібно на гору високу самих. І Він переобразивсь перед 
ними. 3 І стала одежа Його осяйна, дуже біла, як сніг, якої 
білильник не зміг би так вибілити на землі! 4 І з’явивсь їм Ілля 
та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. (Мар.9:2-4)

7 Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із хмари: Це Син 
Мій Улюблений, Його слухайтеся! (Мар.9:7)

«Спаситель бачив смуток Своїх учнів і бажав полегшити їхнє 
горе запевненням, що їхня віра не була марною. Не всі – навіть із 
цих дванадцятьох – зможуть отримати відкриття, яке Він бажав 
дати. Лише троє, котрі мали стати свідками Його страждань у 
Гефсиманії, були обрані, щоб залишитися з Ним на горі. Він 
молився, щоб їм була явлена слава, яку Він мав з Отцем ще до 
створення світу; щоб Його Царство могло відкритися людським 
очам і учні були зміцнені для споглядання цього Царства. Він 
благає, щоб вони стали свідками відкриття Його Божественності, 
щоб знаходили потішення в час Його найбільших страждань, 
усвідомлюючи, що Він воістину Син Божий і що Його ганебна 
смерть становить частину Плану спасіння...

Ісус був осяяний Небесним світлом, як це буде, коли Він 
прийде вдруге «не в справі гріха», а до тих, «хто чекає Його на 
спасіння» (До євреїв 9:28), бо Він прийде «у славі Свого Отця з 
Ангелами святими» (Від Марка 8:38). Це також було виконання 
обітниці Спасителя учням. На горі в мініатюрі було показане 
майбутнє Царство Слави: Христос – Цар, Мойсей – представник 
воскреслих святих, Ілля – представник перевтілених святих.

Учні не розуміли побаченого, але раділи, що їхній терпля-
чий, лагідний і скромний Учитель, Котрий мандрував як без-
притульний чужинець, тепер ушанований улюбленцями Небес. 
Вони гадали, що Ілля прийшов проголосити Царство Месії, яке 
незабаром буде встановлене на землі. Учні були готові назавжди 
залишити спогади про свої страхи й розчарування. Їм так хоті-
лося залишитися тут, де відкривалася Божа слава!.. Учні були 
впевнені, що Мойсей та Ілля післані захистити їхнього Вчителя 
й утвердити Його царську владу.

Але короні мав передувати хрест». – Бажання віків. – С.420-
422.

в. Що Ісус наказав учням щодо переображення? Як їхня 
відповідь показала, що вони не розуміли природи Його Цар-
ства? Вірші 8-10.

8 І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, 
крім Самого Ісуса. 9 А коли з гори сходили, Він їм наказав, 
щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки Син Людський 
із мертвих воскресне. 10 І вони заховали те слово в собі, 
сперечаючися, що то є: воскреснути з мертвих. (Мар.9:8-10)
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3. Яким чином майбутнє Царство було показане 
трьом учням? З якою метою?

Середа 2 грудня

4. ІЛЮСТРАЦІЇ ЦАРСТВА БЛАГОДАТІ

а. Опишіть, як зростання насіння пов’язане з Царством Божим. 
Від Марка 4:26-29.

26 І сказав Він: Так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає 
в землю насіння, 27 і чи спить, чи встає він удень та вночі, а 
насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він, як. 28 Бо 
родить земля сама з себе: перше вруна, потім колос, а тоді повне 
збіжжя на колосі. 29 А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, 
бо настали жнива. (Мар.4:26-29)

«Христос використав іншу ілюстрацію, знову ж намагаючись 
відвести їхні думки та сподівання від земного царства і спря-
мувати до роботи Божої благодаті в людській душі». – Наочні 
уроки Христа. – С.62.

«Проростання насіння символізує початок духовного життя, а 
розвиток рослини – розвиток характеру. Без росту не може бути 
життя. Рослина або росте, або вмирає. Як її зростання є тихим 
і непримітним, але постійним, так само й розвиток характеру...

Рослина росте, приймаючи те, що Бог дає для підтримки 
її життя. Так само і духовне зростання відбувається завдяки 
співпраці з Божественними силами. Як коріння всіх рослин 
зміцнюються в ґрунті, так само і нам слід вкоренитися у Христі. 
Як рослина приймає сонячне світло, росу і дощ, так само і ми 
повинні прийняти Святого Духа». – Виховання. – С.105, 106.

б. Як Царство Боже подібне до гірчичного зерна? Вірші 30-32.

30 І сказав Він: До чого прирівняємо Царство Боже? Або 
в якій притчі представим його? 31 Воно як те зерно гірчичне, 
яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. 32 
Як посіяне ж буде, виростає, і стає над усі зілля більше, і віття 
пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство 
небесне. (Мар.4:30-32)

«Царство Христа на початку видавалося непомітним і нез-
начним. У порівнянні із земними царствами воно виглядало 
найменшим. В очах правителів цього світу претензії Христа на 
царя виглядали смішними. Однак у могутніх істинах, доручених 
Його послідовникам, містилося Божественне життя Царства 
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Євангелії. Яким же швидким було його зростання і як далеко 
сягав Його вплив!..

Так і робота благодаті в серці людини спочатку малопомітна. 
Сказане слово, промінь світла, що проник у душу, справляють 
вплив, який кладе початок новому життю, і хто може зміряти 
результати цього процесу?». – Наочні уроки Христа. – С.77, 78.

в. Який буде результат насіння Слова, яке зростає всередині 
нас?  Від Івана 15:5, 8; 2 до коринтян 5:17.

5 Я Виноградина, ви галуззя! Хто в Мені перебуває, а Я в 
ньому, той рясно зароджує, бо без Мене нічого чинити не можете 
ви. (Iван.15:5)

8 Отець Мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й 
будете учні Мої. (Iван.15:8)

17 Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє 
минуло, ото сталось нове! (2Кор.5:17)

«Бог бажає виявити через вас святість, людяність і співчутли-
вість, властиві Йому. Однак Спаситель не наказує учням працю-
вати заради рясного врожаю. Він просто закликає їх перебувати 
в Ньому». – Бажання віків. – С.677.

4. Опишіть, як Царство благодаті порівнюється з 
ростом насіння.

Четвер 3 грудня

5. ЦАРСТВО БЛАГОДАТІ ЗАСНОВАНЕ

а. Що звершив Бог, аби заснувати Своє Царство благодаті? До 
римлян 5:6-10.

6 Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за 
нечестивих. 7 Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за 
доброго може хто й відважиться вмерти. 8 А Бог доводить Свою 
любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще 
грішниками. 9 Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, 
коли кров’ю Його ми виправдані. 10 Бо коли ми, бувши ворогами, 
примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, 
примирившися, спасемося життям Його. (Рим.5:6-10)

«Царство благодаті було засноване відразу ж після гріхо-
падіння людини, коли був запропонований План викуплення 
грішного людства. Тоді воно існувало згідно з планом та обітни-
цею Бога, і через віру люди могли стати його підданими. Однак 
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фактично воно було встановлене тільки після смерті Христа. 
Навіть після того як Спаситель розпочав своє земне служіння, 
Він, змучений і обтяжений впертістю і невдячністю людей, міг 
би відмовитись від Голгофської жертви. У Гефсиманії чаша 
страждання тремтіла в Його руці. Навіть там Він міг витерти 
кривавий піт зі Свого чола та залишити грішне людство гинути 
у своєму беззаконні. І якщо б Він так вчинив, тоді людина втра-
тила б можливість викуплення. Але коли Спаситель віддав Своє 
життя і з останнім подихом на хресті вигукнув: «Сталося!», тоді 
здійснення Плану спасіння було гарантоване. Обітниця про спа-
сіння, дана еденській парі, яка згрішила, виконалась. Царство 
благодаті, яке досі існувало тільки в обітниці Божій, тепер було 
встановлене». – Велика боротьба. – С.347, 348.

б. Кого необхідно запросити в Царство благодаті? Наскільки 
наполегливо їх необхідно запрошувати? Від Луки 14:21-23.

21 І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. 
Розгнівавсь господар тоді, та й сказав до свого раба: Піди швидко 
на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих, і калік, 
і сліпих, і кривих. 22 І згодом раб повідомив: Пане, сталося 
так, як звелів ти, та місця є ще. 23 І сказав пан рабові: Піди на 
дороги й на загороди, та й силуй прийти, щоб наповнився дім 
мій. (Лук.14:21-23)

П’ятниця 4 грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Де починається Царство Боже? Чому багато лю-
дей шукають тимчасового земного царства?

2. Які протилежні принципи існують у Божому 
Царстві, в порівнянні з царством цього світу?

3. Яким чином майбутнє Царство було показане 
трьом учням? З якою метою?

4. Опишіть, як Царство благодаті порівнюється з 
ростом насіння.

5. Коли було засноване Царство благодаті? Коли 
воно було встановлене?
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Урок 11 Субота, 12 грудня 2020 року

Проголошуючи настання Царства
«Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж 

поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе 
виконувати» (Від Івана 9:4).

«Тріумфальний в’їзд Ісуса до Єрусалима був слабким відо-
браженням Його Другого приходу на хмарах небесних із силою 
і славою, в оточенні ангелів і святих». – Бажання віків. – С.580.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.529-536, 569-572, 589-593.

Неділя 6 грудня

1. ЧАС ДЛЯ КОЖНОЇ ЦІЛІ

а. Про що завжди пам’ятав Ісус, розмірковуючи про справу 
Свого життя? Як це повинно впливати на нас? Від Івана 9:4; 
4:34.

4 Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж 
поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе 
виконувати. (Iван.9:4)

34 Ісус каже до них: Пожива Моя чинити волю Того, Хто 
послав Мене, і справу Його довершити. (Iван.4:34)

«Життя Спасителя на землі не було легким, присвяченим 
Самому Собі. Він наполегливо, невтомно і зі святою ретельністю 
трудився для спасіння людей, які гинуть. Від народження до 
хресної смерті Він йшов дорогою самозречення, не ухиляючись 
від труднощів, виснажливих подорожей, стомлюючих турбот 
і праці. Ісус говорив про Себе: «Син Людський прийшов не на 
те, щоб служили Йому, а щоб послужити, і душу Свою дати 
на викуп за багатьох» (Від Матвія 20:28). У цьому була го-
ловна мета Його життя. Все інше було для Нього другорядним, 
сприяючим основному служінню. І їжею, і питвом Його було 
виконання Божої волі. У невтомній праці Ісус забував про Себе 
й Свої інтереси.

Так само всі, хто прийняли благодать Христа, будуть готові 
піти на будь-яку жертву, щоб і інші люди, за яких Він помер, 
могли стати учасниками Небесного дару». – Дорога до Хри-
ста. – С.78.
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б. Як відповів Ісус, коли Його попросили зробити те, що скоро-
тило б час Його праці? Від Івана 7:6, 8.

6 А Ісус промовляє до них: Не настав ще Мій час, але завжди 
готовий час ваш.8 Ідіть на це свято, Я ж іще не піду на це свято, 
бо не виповнився ще Мій час. (Iван.7:6,8)

1. Що було великою метою життя Ісуса?

Понеділок 7 грудня

2. ГОЛОВНЕ ЗАВЕРШАЛЬНЕ ЧУДО

а. Що Бог допустив, аби сталося з одним із найближчих друзів 
Ісуса? Коли Ісус пішов відвідати його? Від Івана 11:14, 17.

14 Тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар. (Iван.11:14)
17 Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у 

гробі. (Iван.11:17)

«Якби Христос перебував у кімнаті хворого, то Лазар не по-
мер би, бо сатана не мав би сили над ним. Смерть не змогла б 
устромити в Лазаря своє жало в присутності Життєдавця. Тому 
Христос залишався далеко від Віфанії. Він дозволив ворогові 
виявити свою силу, щоб потім прогнати його – уже переможе-
ного». – Бажання віків. – С.528.

«Якби Він зцілив його від хвороби, то не здійснилося б чудо 
воскресіння – це надзвичайне свідчення про Його Божественний 
характер». – Там саме.

б. Що далі зробив Ісус? Вірші 38-44.

38 Ісус же розжалобивсь знову в Собі, і до гробу прийшов. 
Була ж то печера, і камінь на ній налягав. 39 Промовляє Ісус: 
Відваліть цього каменя! Сестра вмерлого Марта говорить до 
Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі... 40 
Ісус каже до неї: Чи тобі не казав Я, що як будеш ти вірувати, 
славу Божу побачиш? 41 І зняли тоді каменя. А Ісус ізвів очі до 
неба й промовив: Отче, дяку приношу Тобі, що Мене Ти почув. 
42 Та Я знаю, що Ти завжди почуєш Мене, але ради народу, що 
довкола стоїть, Я сказав, щоб увірували, що послав Ти Мене. 43 
І, промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди 
сюди! 44 І вийшов померлий, по руках і ногах обв’язаний пасами, 
а обличчя у нього було перев’язане хусткою... Ісус каже до них: 
Розв’яжіть його та й пустіть, щоб ходив... (Iван.11:38-44)
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«Христос міг наказати каменеві відкотитися самому, і ка-
мінь підкорився б Його голосу. Він міг би наказати зробити це 
ангелам, які були поряд з Ним. За Його повелінням невидимі 
руки відкотили б каменя. Але це мали зробити людські руки. 
Таким чином Христос хотів показати, що люди повинні співп-
рацювати з Божественною силою. Що може зробити людська 
сила, того не повинна робити Божественна. Бог використовує 
людську допомогу. Він зміцнює людину, співпрацює з нею в міру 
того, як людина використовує дані їй сили та здібності». – Там 
саме. – С.535.

в. Якою була реакція священників і правителів? Вірші 47-54.

47 Тоді первосвященики та фарисеї скликали раду й казали: 
Що маємо робити, бо Цей Чоловік пребагато чуд чинить? 48 
Якщо так позоставимо Його, то всі в Нього ввірують, і прийдуть 
римляни, та й візьмуть нам і Край, і народ! 49 А один із них, 
Кайяфа, що був первосвящеником року того, промовив до них: 
Ви нічого не знаєте, 50 і не поміркуєте, що краще для вас, щоб 
один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав 
загинути! 51 А того не сказав сам від себе, але, первосвящеником 
бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти, 52 і не 
лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих 
дітей. 53 Отож, від того дня вони змовилися, щоб убити Його. 54 
І тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідти вдавсь 
до околиць поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут 
залишався з Своїми учнями. (Iван.11:47-54)

«Чимало очевидців воскресіння Лазаря повірили в Ісуса. Але 
водночас зросла і ненависть священників... Як ніколи раніше, 
вони прагнули покласти край діяльності Христа...

Досі садукеї не схвалювали вбивства Христа. Але після воскре-
сіння Лазаря вирішили, що тільки смерть Ісуса може покласти 
край Його безстрашним звинуваченням проти них». – Там 
саме. – С.537, 538.

«Воскресіння Лазаря, що стало вінцем чудес Христа, зміц-
нило священників у їхньому намірі звільнити світ від Ісуса та 
Його чудових учинків, які відчутно послаблювали їхній вплив 
на народ». – Дії апостолів. – С.66.

2. Як воскресіння Лазаря прискорило майбутнє 
Царство?
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Вівторок 8 грудня

3. ЧОМУ ТРІУМФАЛЬНИЙ В’ЇЗД?

а. Опишіть приготування до останнього в’їзду Ісуса в Єрусалим.  
Від Марка 11:1-10.

1 І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії й Віфанії, 
на Оливній горі, тоді Він посилає двох учнів Своїх, 2 і каже до 
них: Ідіть у село, яке перед вами, і, входячи в нього, ви знайдете 
зараз прив’язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. 
Відв’яжіть його, і приведіть. 3 Коли ж скаже хто вам: Що це ви 
робите? відкажіть: Господь потребує його, і відішле його сюди 
зараз. 4 І вони відійшли, і знайшли те осля, що прив’язане коло 
воріт ізнадвору було при дорозі, і відв’язали його. 5 А деякі з тих, 
що стояли там, сказали до них: Що ви робите? Пощо осля ви 
відв’язуєте? 6 Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено 
їх. 7 І вони привели до Ісуса осля, і поклали на нього плащі свої, а 
Він сів на нього. 8 Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, 
а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. 9 А ті, що йшли 
перед Ним і позаду, викрикували: Осанна! Благословенний, хто 
йде у Господнє Ім’я! 10 Благословенне Царство, що надходить, 
Отця нашого Давида! Осанна на висоті! (Мар.11:1-10)

б. Які пророцтва Старого Заповіту були виконані Христом, коли 
Він дозволив вітати Його як Царя? Ісаї 62:10, 11; Захарії 9:9.

10 Проходьте, проходьте ви брамами, чистьте дорогу народові! 
Будуйте дорогу, будуйте дорогу, дорогу ту биту, очистьте від 
каменя, підійміть над народами прапора! 11 Ось звіщає Господь 
аж до краю землі: Розкажіте сіонській дочці: Ось приходить 
Спасіння твоє, ось із Ним нагорода Його, і заплата Його перед 
Ним! (Iс.62:10,11)

9 Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму! 
Ось Цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, 
покірний, і їде на ослі, і на молодім віслюкові, сині ослиці. 
(Зах.9:9)

в. Як відреагували люди на цю подію? Від Матвія 21:10; Від 
Луки 19:39. Як це вплинуло на майбутнє Ісуса?

10 А коли увійшов Він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле 
місто, питаючи: Хто це такий? (Матв.21:10)

39 А деякі фарисеї з народу сказали до Нього: Учителю, 
заборони Своїм учням! (Лук.19:39)
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«Люди, котрі ще недавно були сліпі, очолюють цю чудову 
процесію... Той, кого Він воскресив з мертвих, веде за вуздечку 
Його осла. Колись ті, хто були глухонімі, котрим Ісус повернув 
слух і дар мови, посилюють цю радісну хвалу. Каліки, які бадьо-
ро крокують з вдячними серцями, тепер проявляють найбільшу 
активність, зриваючи пальмові гілки і розстилаючи їх на Його 
шляху на знак поваги і шани до свого могутнього Зцілителя. 
У цьому натовпі знаходиться також прокажений, який почув 
страшні слова від священника: «Нечистий»... Там і біснуватий 
був, з вуст якого тепер не зриваються слова, які виривав з його 
вуст сатана своєю силою». – Христос, Який перемагає. – С.253.

«Незліченна кількість народу зібралася на святкування Пас-
хи, і тисячі з них вийшли вітати Ісуса. Вони зустрічали Його спі-
вом священних гімнів і вимахували пальмовими гілками. У храмі 
священники просурмили початок вечірнього богослужіння, але 
мало хто відгукнувся на їхній заклик. Занепокоєні старійшини 
говорили одні до одних: «…увесь світ услід за Ним».

Ніколи раніше під час Свого земного життя Ісус не дозволяв 
таких урочистостей, бо ясно передбачав наслідки цього. Це при-
провадило б Його на хрест...

Події, пов’язані з тріумфальним в’їздом, мали стати предме-
том загальних розмов та закарбувати образ Христа у свідомості 
кожного. Після Його розп’яття чимало людей пригадають ці 
події у зв’язку з Його осудженням і смертю. Вони почнуть до-
сліджувати пророцтва, переконуючись, що Ісус – справді Месія; 
і в усіх країнах зросте число навернених до віри. – Бажання 
віків. – С.571.

3. Як тріумфальний в’їзд Ісуса повинен був переко-
нати душі щодо Його Божественності?

Середа 9 грудня

4. НАСТУПНИЙ КРОК ДО ХРЕСТА

а. Який вчинок Ісуса був одним з перших, коли Він прийшов 
до Єрусалиму? Від Марка 11:15-17.

15 І прийшли вони в Єрусалим. А як Він у храм увійшов, то 
став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи 
грошомінам та ослони продавцям голубів. 16 І Він не дозволяв, 
щоб хто річ яку носив через храм. 17 І Він їх навчав і казав їм: 
Хіба не написано: Дім Мій буде домом молитви в народів усіх, 
ви ж із нього зробили печеру розбійників! (Мар.11:15-17)
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«На початку Своєї діяльності Христос вигнав із храму тих, хто 
оскверняв його своєю нечестивою торгівлею. Тоді Його рішучі 
Божественні дії викликали страх у нечесних гендлярів. При 
завершенні Своєї місії Він знову ввійшов до храму і знайшов 
його ще більш опоганеним, ніж раніше. Все було навіть гірше, 
ніж раніше...

Це обурило Ісуса. Він знав, що Його кров, яка незабаром 
проллється за людські гріхи, буде так само знецінена священ-
никами і юдейськими старійшинами, як і кров тварин, яку вони 
безперервно проливали...

Христос заговорив з такою силою, що всі здригнулися, ніби 
від пориву вітру: «Написано: «Дім Мій – буде домом молитви 
в народів усіх», ви ж із нього зробили «печеру розбійників». 
Його голос, як сурма, лунав по цілому храму. Невдоволення 
на Його обличчі здавалося вогнем пожираючим. Він владно 
звелів: «Заберіть оце звідси» (Від Івана 2:16)». – Бажання 
віків. – С.589-591.

б. Якою була реакція священників? Чому вони так себе 
відчували? Вірш 18.

18 І почули це первосвященики й книжники, і шукали, як 
Його погубити, бо боялись Його, увесь бо народ дивувався науці 
Його. (Мар.11:18)

«Фарисеї були збентежені і прикро вражені. Тепер повелівав 
Той, Кого вони не могли залякати. Ісус узяв на Себе керівництво 
храмом. Ніколи раніше Він не виявляв такого царського авто-
ритету. Ніколи Його слова і вчинки не мали такої великої сили. 
Він творив чудеса в усьому Єрусалимі, але ніколи раніше не ро-
бив цього так урочисто і владно. У присутності людей – свідків 
Його дивовижних справ – священники і старійшини храму не 
насмілилися виявити до Нього ворожості. Розлючені й обурені 
Його відповіддю, того дня вони нічого не могли вдіяти проти 
Нього». – Там саме. – С.593.

в. Що зробив Ісус, аби уникнути подальшого конфлікту в той 
час? Вірш 19.

19 А як пізно ставало, вони поза місто виходили. (Мар.11:19)

4. Що було результатом очищення храму, вчинено-
го Ісусом вдруге?
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Четвер 10 грудня

5. ІСУС ЗНОВУ ПРОРОКУЄ ПРО СВОЮ СМЕРТЬ

а. Розкажіть притчу, яку Ісус тоді розповів народові. Від Марка 
12:1-11.

1 І почав Він у притчах до них промовляти: Насадив був 
один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у 
ньому чавило, башту поставив, і віддав його винарям, та й 
пішов. 2 А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб 
прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. 3 Та 
вони схопили його та й побили, і відіслали ні з чим. 4 І знову 
послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову 
та зневажили. 5 Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І 
багатьох іще інших, набили одних, а одних повбивали. 6 І він 
мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав і того він до 
них і сказав: Посоромляться сина мого! 7 А ті винарі міркували 
собі: Це спадкоємець; ходім, замордуймо його, і нашою 
спадщина буде! 8 І вони схопили його та й убили, і викинули 
його за виноградник... 9 Отож, що пан виноградника зробить? 
Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника 
іншим. 10 Чи ви не читали в Писанні: Камінь, що його будівничі 
відкинули, той наріжним став каменем! 11 Від Господа сталося 
це, і дивне воно в очах наших. (Мар.12:1-11)

б. Якою була реакція керівників Ізраїлю? Чому? Вірш 12.

12 І шукали Його, щоб схопити, але побоялись народу. Бо 
вони зрозуміли, що про них Він цю притчу сказав. І, лишивши 
Його, відійшли. (Мар.12:12)

«Відповідаючи, вони не усвідомлювали, кого стосується ця 
притча, і тільки пізніше збагнули, що самі себе осудили. У прит-
чі господар символізує Бога, виноградник – юдейську націю, а 
огорожа – Божественний Закон, який охороняв їх. Башта була 
символом храму. Господар виноградника зробив усе необхідне 
для його процвітання. «Що ще можна вчинити було для Мого 
виноградника, але Я не зробив того в ньому?» (Ісаї 5:4). Так 
була зображена невпинна Божа опіка над Ізраїлем. І як винарі 
повинні були віддати господареві певну частину плодів вино-
градника, так і Божий народ повинен був прославити свого 
Господа власним життям згідно з дарованими йому святими 
перевагами. Але як винарі вбили післаних господарем слуг, які 
вимагали плодів, так і юдеї повбивали післаних Богом пророків, 
які закликали їх до покаяння. Посланець за посланцем були 
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вбиті. До цього місця зміст притчі був зрозумілим. Не менш 
очевидними були і наступні слова. В улюбленому сині, якого го-
сподар виноградника нарешті послав до неслухняних слуг і якого 
вони схопили й убили, священники і старійшини ясно побачили 
Ісуса та Його неминучу загибель. Саме тоді вони складали план 
убивства Того, Кого Отець послав на Землю з останнім закликом. 
У покаранні невдячних винарів була показана доля тих, хто вб’є 
Христа». – Бажання віків. – С.596, 597.

П’ятниця 11 грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що було великою метою життя Ісуса?
2. Як воскресіння Лазаря прискорило майбутнє 

Царство?
3. Як тріумфальний в’їзд Ісуса повинен був переко-

нати душі щодо Його Божественності?
4. Що було результатом очищення храму, вчинено-

го Ісусом вдруге?
5. Яка чітка картина була представлена священни-

кам і правителям за допомогою притчі про вино-
градник? Як вони відреагували?
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Урок12 Субота, 19 грудня 2020 року

Покинутий другом i ворогом
«Тоді всі полишили Його й повтікали» (Від Марка 14:50).
«[Син Божий] переносив страждання, Його зневажали і від-

кидали. Він був страдником, Який пізнав біль, нещастя і печаль. 
Велич Неба змушений був знову і знову покидати місце Своєї ро-
боти, тому що сатана жалив Його в п’яту. Зрештою злість сатани 
досягла найвищої точки, коли він надихнув нечестивих людей 
розіп’яти Христа і керував ними в цьому злочині». – Христос, 
Який перемагає. – С.248.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.698-715.

Неділя 13 грудня

1. ЗРАДЖЕНИЙ ДРУГОМ

а. Як Юда зрадив Ісуса? Від Марка 14:10, 11, 43-46.

10 Юда ж Іскаріотський, один із Дванадцятьох, подався 
до первосвящеників, щоб їм Його видати. 11 А вони, як 
почули, зраділи, і обіцяли йому срібняків за те дати. І він став 
вишукувати, як би слушного часу їм видати Його. (Мар.14:10,11)

43 І зараз, як Він ще говорив, прийшов Юда, один 
із Дванадцятьох, а з ним люди з мечами та киями від 
первосвящеників, і книжників, і старших. 44 А зрадник Його 
дав був знака їм, кажучи: Кого я поцілую, то Він, беріть Його, 
і обережно ведіть. 45 І, прийшовши, підійшов він негайно та й 
каже: Учителю! І поцілував Його... 46 Вони ж руки свої наклали 
на Нього, і схопили Його. (Мар.14:43-46)

«Історія Юди була представлена мені як урок для всіх. Юда 
був з Христом протягом усього періоду суспільного служіння 
Спасителя. Він мав усе, що Христос міг дати йому. Якби він 
використовував свої здібності з ревною старанністю, то міг би 
примножити таланти. Якби він прагнув стати тим, хто благослов-
ляє, замість того щоб бути егоїстичним і тим, хто сумнівається 
і критикує, то Господь використовував би його для поширення 
свого Царства. Але Юда був спекулянтом. Він вважав, що може 
керувати фінансами церкви і за рахунок своєї ділової хватки 
отримає світську похвалу. Він відмовився залишити світ заради 
Христа. Він зрештою не довірив свої вічні інтереси Христу. У 
нього була поверхнева релігія, і тому він намагався отримати 



89

вигоду зі свого Вчителя і зрадив Його священникам, будучи 
абсолютно впевнений, що Христос не дозволить, аби Його 
заарештували». – Біблійний коментар АСД [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1101, 1102.

б. Як це було представлено в пророцтві? Псалом 40:10.

10 Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб 
споживав, підняв проти мене п’яту! (Пс.40:10)

1. Які риси характеру Юди виявилися причиною 
його падіння?

Понеділок 14 грудня

2. ПОКИНУТИЙ БЛИЗЬКИМ ДРУГОМ

а. Коли Ісус сказав Своїм учням, що вони усі матимуть спокусу 
через Нього, на чому наполягав Петро? Що далі відкрив Ісус? 
Від Марка 14:27-31.

27 Промовляє тоді їм Ісус: Усі ви спокуситесь ночі цієї, 
як написано: Уражу пастиря, і розпорошаться вівці! 28 По 
воскресенні ж Своїм Я вас випереджу в Галілеї. 29 І відізвався 
до Нього Петро: Хоч спокусяться й усі, та не я! 30 Ісус же йому 
відказав: Поправді кажу тобі, що сьогодні, цієї ось ночі, перше 
ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від Мене! 31 А 
він ще сильніш запевняв: Коли б мені й умерти з Тобою, я не 
відречуся Тебе! Так же само сказали й усі... (Мар.14:27-31)

б. Як виконалися слова Ісуса? Вірші 66-72.

66 А коли Петро був на подвір’ї надолі, приходить одна 
із служниць первосвященика, 67 і як Петра вона вгледіла, 
що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був із Ісусом 
Назарянином! 68 Він же відрікся, говорячи: Не відаю, і не 
розумію, що кажеш... І вийшов назовні, на переддвір’я. І 
заспівав тоді півень. 69 Служниця ж, коли його вгледіла, стала 
знов говорити приявним: Цей із них! 70 І він знову відрікся. 
Незабаром же знов говорили приявні Петрові: Поправді, ти з 
них, бо ти галілеянин. Та й мова твоя така сама. 71 А він став 
клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловіка, про Якого 
говорите ви! 72 І заспівав півень хвилі тієї подруге. І згадав 
Петро слово, що Ісус був промовив йому: Перше ніж заспіває 
півень двічі, відречешся ти тричі від Мене. І кинувся він, та й 
плакати став.. (Мар.14:66-72)
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«Після зради Ісуса Петро пішов слідом за Ним. Він дуже хотів 
побачити, що зроблять з Ісусом. Але коли Петра звинуватили в 
тому, що він – один з Його учнів, страх за своє життя змусив його 
заявити, що він не знає Цього Чоловіка. Учні Христа були відомі 
чистотою своєї мови, і, щоб переконати своїх обвинувачів, що 
він не один з них, Петро втретє, лаючись і присягаючи, відрікся 
від Нього». – Ранні твори. – С.169.

«Коли спів півня нагадав [Петру] про слова Христа, враже-
ний і приголомшений учиненим, він обернувся і глянув на свого 
Господа. У цей момент Христос подивився на Петра, і під цим 
сумним поглядом, у якому змішалися співчуття та любов, Петро 
зрозумів самого себе. Вийшовши геть, він гірко заплакав. Той 
погляд Христа переродив його серце. Петро прийшов до пово-
ротного моменту і гірко каявся у власному гріху... Погляд Христа 
запевнив його в прощенні». – Наочні уроки Христа. – С.152, 154.

в. Як автори Старого Заповіту висловили це почуття, коли Його 
всі покинули? Псалом 87:9 (перша частина); 68:9; Йова 
19:13, 14. Чому Ісус допустив це?

9 Віддалив Ти від мене знайомих моїх, учинив Ти мене за 
огиду для них... Я замкнений і не виходжу… (Пс.87:9)

9 Для братів своїх став я відчужений, і чужий для синів своєї 
матері… (Пс.68:9)

13 Віддалив Він від мене братів моїх, а знайомі мої почужіли 
для мене, 14 мої ближні відстали, і забули про мене знайомі 
мої... (Йов.19:13,14)

«Заради спасіння грішників Христос залишив Свій дім на 
Небі і прийшов на землю, щоб постраждати і померти. Заради 
цього Він працював, страждав і молився, поки, з розбитим серцем 
і покинутий тими, кого Він прийшов врятувати, Він не віддав 
Своє життя на Голгофі». – Освячене життя. – С.82.

«Ніщо, окрім вічної любові, яка спасає і яка назавжди зали-
шиться нерозгаданою таємницею, не могло спонукати Христа 
залишити Свої почесті і велич на Небесах і прийти в грішний 
світ, щоб терпіти зневагу, презирство і глузування від тих, кого 
Він прийшов врятувати, а потім ще й страждати на хресті». – Сві-
доцтва для церкви. – Т.2. – С.207.

2. Чому Петро був доведений до того, що він 
відрікся від Христа?
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Вівторок 15 грудня

3. ЗНЕВАЖЕНИЙ І ВІДКИНУТИЙ ЛЮДЬМИ

а. Що сталося зі свідками, яких привели первосвященники, 
щоб свідчити проти Христа? Від Марка 14:55-59.

55 А первосвященики та ввесь синедріон шукали посвідчення 
на Ісуса, щоб Йому заподіяти смерть, і не знаходили. 56 Бо 
багато-хто свідчив фальшиво на Нього, але не було згідних 
свідчень. 57 Тоді деякі встали, і кривосвідчили супроти Нього 
й казали: 58 Ми чули, як Він говорив: Я зруйную цей храм 
рукотворний, і за три дні збудую інший, нерукотворний. 59 Але 
й так не було їхнє свідчення згідне. (Мар.14:55-59)

«Підкуплені фальшиві свідки звинувачували Ісуса в підбу-
рюванні до повстання та спробі встановити Своє царство, але 
їхні свідчення були непереконливими і суперечливими. При 
ретельнішому розгляді справи вони змінювали свої свідчення...

[Свідок] спотворив слова Христа. Якби він передав ці слова 
точно так, як їх сказав Ісус, то вони не викликали б осудження 
синедріону». – Бажання віків. – С.705, 706.

б. Якою була відповідь Ісуса, коли Його запитали, чи Він є Хри-
стом, Сином Божим? Як первосвященник сприйняв ці слова? 
Вірші 61-64.

61 Він же мовчав, і нічого не відповідав. Первосвященик 
ізнову спитав Його, до Нього говорячи: Чи Христос Ти, Син 
Благословенного? 62 А Ісус відказав: Я! І побачите ви Сина 
Людського, що сидітиме по правиці сили Божої, і на хмарах 
небесних приходитиме! 63 Роздер тоді первосвященик одежу 
свою та й сказав: На що нам ще свідки потрібні? 64 Ви чули цю 
богозневагу. Як вам здається? Вони ж усі присудили, що Він 
умерти повинен... (Мар.14:61-64)

«Докори сумління, змішані з люттю, змусили Кайяфу вчи-
нити те, що він учинив. Він з досадою корив самого себе за те, 
що повірив словам Христа. Але замість того, щоб упокорити 
своє серце перед глибиною істини і визнати, що Ісус – Месія, він 
роздер свої священницькі шати на знак протесту. Цей акт мав 
також глибоке значення. Однак Кайяфа навряд чи усвідомлював 
це. Намагаючись вплинути на суддів і домогтися осудження Хри-
ста, первосвященник засудив самого себе. За Божим Законом, 
він втрачав право на священство, сам собі виголосив смертний 
вирок». – Там саме. – С.708.
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в. Як виконалося пророцтво Ісаї на суді Ісуса? Ісаї 53:3, 7.

3 Він погорджений був, Його люди покинули, страдник, 
знайомий з хоробами, і від Якого обличчя ховали, погорджений, 
і ми не цінували Його... (Iс.53:3)

7 Він гноблений був та понижуваний, але уст Своїх не 
відкривав. Як ягня був проваджений Він на заколення, й як 
овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і Він не відкривав 
Своїх уст... (Iс.53:7)

«Дивіться на Того, Хто одним словом міг закликати Собі на 
допомогу легіони ангелів, але став об’єктом насмішок, знущань, 
образ і ненависті. Він віддає Себе в жертву за гріх. Коли обража-
ють, Він не погрожує; коли Його помилково звинувачують, Він 
не відкриває Своїх уст. На хресті Ісус молиться за Своїх убивць. 
Він помирає за них. Христос платить нескінченно високу ціну 
за кожного з них. Він без нарікання терпить покарання за гріхи 
людини. І ця покірлива Жертва – Божий Син». – Звеличуйте 
Його. – С.233.

3. Чому слова Христа були неправильно 
представлені псевдосвідками?

Середа 16 грудня

4. ПОКИНУТИЙ ТИМ, ХТО ДОГОДЖАЄ ЛЮ-
ДЯМ

а. Яким було ставлення Пилата до мовчання Ісуса? Від Марка 
15:2-5.

2 А Пилат запитався Його: Чи Ти Цар Юдейський? А Він йому 
в відповідь каже: Сам ти кажеш... 3 А первосвященики міцно 
Його винуватили. 4 Тоді Пилат знову Його запитав і сказав: Ти 
нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти Тебе свідкують! 
5 А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався.  
(Мар.15:2-5)

«[Пилат] не вірив, що арештований задумав скинути уряд. 
Лагідний і смиренний вигляд Ісуса не відповідав тим оскаржен-
ням, які висували проти Нього. Пилат був переконаний, що має 
справу з якоюсь таємною змовою з метою знищити невинну Лю-
дину, Котра заважала юдейським сановникам. Повернувшись до 
Ісуса, він запитав: «Чи Ти Цар Юдейський?» Спаситель відповів: 
«Сам ти кажеш». Коли Ісус промовив ці слова, Його обличчя 
освітилося, ніби сонячним променем». – Бажання віків. – С.726.
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б. Як Пилат спробував врятувати Христа? Вірші 6-11.

6 На свято ж він їм відпускав був одного із в’язнів, котрого 
просили вони. 7 Був же один, що звався Варавва, ув’язнений разом 
із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. 8 
Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як 
він завжди робив їм. 9 Пилат же сказав їм у відповідь: Хочете, 
відпущу вам Царя Юдейського? 10 Бо він знав, що Його через 
заздрощі видали первосвященики. 11 А первосвященики натовп 
підмовили, щоб краще пустив їм Варавву. (Мар.15:6-11)

[Пилат] пригадав один звичай, яким міг скористатися для 
звільнення Христа. Згідно з ним, під час свята Пасхи на про-
хання народу звільняли одного з в’язнів. У цьому запозиченому 
від язичників звичаї не було й натяку на справедливість, але 
він подобався юдеям. Саме тоді римляни тримали під вартою 
засудженого на смерть Варавву... Під маскою релігійного діяча 
приховувався запеклий злочинець, схильний до жорстокості й 
бунту. Пропонуючи натовпу обрати одного з двох – розбійника 
чи невинного Спасителя, Пилат сподівався пробудити в народі 
почуття справедливості. Він гадав, що всупереч священникам 
і начальникам Ізраїлю прості люди сповняться співчуттям до 
Ісуса». – Бажання віків. – С.733.

в. Що зробив Пилат, незважаючи на те, що був переконаний у 
тому, що Христос не винен? Чому? Вірші 12-15; Від Матвія 
27:24.

12 Пилат же промовив ізнов їм у відповідь: А що ж я чинитиму 
з Тим, що Його ви Юдейським Царем називаєте? 13 Вони ж стали 
кричати знов: Розіпни Його! 14 Пилат же сказав їм: Яке ж зло 
вчинив Він? А вони ще сильніше кричали: Розіпни Його!... 15 
Пилат же хотів догодити народові, і відпустив їм Варавву. І видав 
Ісуса, збичувавши, щоб розп’ятий був. (Мар.15:12-15)

24 І, як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще 
більший стається, набрав він води, та й перед народом умив 
свої руки й сказав: Я невинний у крові Його! Самі ви побачите... 
(Матв.27:24)

«Пилат дуже хотів звільнити Ісуса. Але він бачив, що не в 
змозі зробити це і одночасно зберегти своє почесне становище. 
Щоб не втратити світську владу, він вирішив пожертвувати 
життям невинної людини. Скільки людей, подібно до Пилата, 
жертвують принципами, щоб уникнути втрат або страждань! 
Совість і почуття обов’язку вказують один шлях, а корисли-
вість – інший». – Боротьба і мужність. – С.324.
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4. Чому Пилат дозволив невинному померти? Як ми 
можемо опинитися в небезпеці вчинити так само?

Четвер 17 грудня

5. БОГ НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШИТЬ НАС

а. Як проявилася людська природа Христа, коли Він помирав? 
Від Марка 15:34. Як Христос зміг отримати перемогу над по-
чуттям, що Його всі покинули?

34 О годині ж дев’ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й 
вимовив: Елої, Елої, лама савахтані, що в перекладі значить: 
Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув? (Мар.15:34)

«Серед страшної темряви, залишений Богом, Христос допи-
вав останні краплі з чаші людського горя. У ці жахливі хвилини 
Він покладався лише на отримане раніше запевнення, що Отець 
приймає Його. Він добре знав характер Свого Отця, розумів Його 
справедливість, милосердя та неосяжну любов. Він довірився 
Тому, Кому завжди з радістю підкорявся. Коли Ісус у покорі 
віддав себе Богові, Він уже не відчував, що залишений без От-
цівської ласки. Вірою Христос став Переможцем». – Бажання 
віків. – С.756.

б. Хоча ми можемо бути покинутими найближчими і найдорож-
чими людьми, що Бог обіцяє нам? Псалом 26:10; До євреїв 
13:5 (друга частина); Ісаї 49:16.

10 бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме 
мене! (Пс.26:10)

5 ...Сам бо сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся від 
тебе! (Євр.13:5)

16 Отож на долонях Своїх тебе вирізьбив Я, твої мури 
позавсіди передо Мною. (Iс.49:16)

«Довіртеся Господу Ісусу – і крок за кроком Він приведе вас 
на правильний шлях. Ви можете отримувати запевнення і силу 
на кожному кроці свого просування, тому що зможете бути 
впевнені в тому, що ваша рука в Його руці. Ви зможете бігти і 
не втомлюватися, йти і не знемагати, тому що вірою зможете 
усвідомлювати, що ваша рука в руці Христа. Ви не впадете під 
натиском розчарування, тому що більше й більше пізнаючи Го-
спода, довіряючи Йому, ви будете впевнені, що Той, Хто ніколи 
не залишить тих, котрі довіряють Йому, є вашим постійним 
Помічником». – Погляд вгору. – С.320.
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П’ятниця 18 грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Які риси характеру Юди виявилися причиною 
його падіння?

2. Чому Петро був доведений до того, що він 
відрікся від Христа?

3. Чому слова Христа були неправильно 
представлені псевдосвідками?

4. Чому Пилат дозволив невинному померти? Як ми 
можемо опинитися в небезпеці вчинити так само?

5. Як Ісус отримав мир, відчуваючи себе покинутим 
Богом?
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Урок 13 Субота, 26 грудня 2020 року

Надії зруйнованi, а потiм 
вiдродженi

«Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп’ятого це ви шукаєте. 
Немає Його тут, – бо воскрес, як сказав» (Від Матвія 28:5, 6).

«Не сумуйте, як ті, що не мають ані надії, ані допомоги. Ісус 
живий, а тому будемо жити й ми! Нехай із вдячних сердець і вуст, 
яких торкнувся священний вогонь, лунає радісний гімн хвали. 
Христос воскрес! Він живий! Він – наш добрий Заступник! Ця 
надія збереже вашу душу як міцний випробуваний якір». – Ба-
жання віків. – С.794.

Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.741-757, 779-787.

Неділя 20 грудня

1. НЕСУЧИ ХРЕСТ

а. Як люди ставилися до Ісуса, Спасителя світу? Від Марка 15:16-
20.

16 Вояки ж повели Його до середини двору, цебто в преторій, 
і цілий відділ скликають. 17 І вони зодягли Його в багряницю 
і, сплівши з тернини вінка, поклали на Нього. 18 І вітати Його 
зачали: Радій, Царю Юдейський! 19 І тростиною по голові 
Його били, і плювали на Нього. І навколішки кидалися та 
вклонялись Йому... 20 І коли назнущалися з Нього, зняли з 
Нього багряницю, і наділи на Нього одежу Його. І Його повели, 
щоб розп’ясти Його. (Мар.15:16-20)

б. Хто поніс хрест Ісуса? Вірш 21. Наскільки вагомим був цей 
вчинок? Від Луки 14:27; До галатів 6:2.

21 І одного перехожого, що з поля вертався, Симона 
Кірінеянина, батька Олександра та Руфа, змусили, щоб хреста 
Йому ніс. (Мар.15:21)

27 І хто свого хреста не несе, і не йде вслід за Мною, той не 
може бути учнем Моїм! (Лук.14:27)

2 Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона 
Христового. (Гал.6:2)
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«Мучителі [Христа] зрозуміли, що Він не зможе нести Свого 
тягаря. Довелося шукати людину, котра понесла б цей ганебний 
хрест. Ніхто з юдеїв не поніс би хреста, тому що це опоганило б 
їх і перешкодило святкувати Пасху. Тому ніхто навіть не подумав 
запропонувати свої послуги.

Саме в цей час один чужинець, Симон Кірінеянин... 
зустрічається з процесією. Він чує лихослів’я юрби, грубі жар-
ти, уїдливі слова... Вражений цією сценою, Симон зупиняється. 
Помітивши його співчутливий погляд, юдеї схопили його і по-
клали на плечі хрест Ісуса.

Симон чув про Христа. Його сини вірили в Спасителя, але 
сам він не був Його учнем. Те, що Симон ніс хрест на Голгофу, 
стало благословенням для нього, і пізніше він був вдячний за 
це Провидінню. Цей учинок допоміг йому обрати хрест Ісуса 
добровільно і до кінця днів з радістю нести його». – Бажання 
віків. – С.742.

1. Яким чином несення хреста стало поворотним 
моментом у житті Симона?

Понеділок 21 грудня

2. ІСУС ВИКОНУЄ ПРОРОЦТВО

а. Хто був розп’ятий поруч з Христом? Як це стало виконанням 
того, що було передбачене у Святому Письмі? Від Марка 15:27, 
28; Ісаї 53:12.

27 Тоді розп’ято з Ним двох розбійників, одного праворуч, 
і одного ліворуч Його. 28 І збулося Писання, що каже: До 
злочинців Його зараховано! (Мар.15:27,28)

12 Тому то дам уділ Йому між великими, і з потужними 
буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу Свою, і з 
злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох Сам носив і 
заступавсь за злочинців! (Iс.53:12)

«Усім серцем Він прагне почути хоча б один вияв віри від 
Своїх учнів. Але до Нього долинають лише сумні слова: «А ми 
сподівались були, що Це Той, що має Ізраїля визволити». О, яки-
ми приємними були для Спасителя слова віри й любові, почуті 
від умираючого розбійника! У той час, коли юдейські керівники 
відкинули Його і навіть учні сумнівалися у Його Божественності, 
нещасний розбійник на порозі вічності назвав Ісуса своїм Го-
сподом. Чимало людей готові були назвати Його Господом тоді, 
коли Він творив чудеса або після Його воскресіння із мертвих, 
але ніхто, крім покаяного розбійника, не визнав Ісуса Господом, 
коли Він умирав на хресті...
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Розбійників розіп’яли поруч із Христом – «одного право-
руч, і одного ліворуч Його». Це було зроблено за вказівкою 
священників та старійшин й мало означати, що Він найбільший 
з усіх трьох злочинців. Таким чином, сповнилося Писання: 
«І з злочинцями був порахований» (Ісаї 53:12). Але священ-
ники не усвідомлювали справжнього значення свого вчинку. 
Хрест, на якому розп’яли Ісуса між двома розбійниками, зна-
ходився в центрі всієї Землі, що потопала в гріхах». – Бажання 
віків. – С.750, 751.

«На Христа як на замісну Жертву і Поручителя за грішних лю-
дей було покладено їхню провину. Син Божий був зарахований 
до злочинців, щоб Він міг врятувати людей від осуду Закону... 
Він Той, Хто взяв на Себе наші гріхи, Він переносить покаран-
ня, яке Закон вимагає за гріхи людей, і Сам стає гріхом заради 
викуплення людини». – Історія викуплення. – С.225.

б. Що вони зробили з одягом Христа, коли розіп’яли Його? Як 
це було передбачено Давидом? Від Марка 15:24; Псалом 21:19.

24 І Його розп’яли, і поділили одежу Його, кинувши жереб 
про неї, хто що візьме. (Мар.15:24)

19 Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка 
вони кидають... (Пс.21:19)

«За століття до цієї події Спаситель пророкував, як із Ним 
поводитимуться. [Псалом 22:17-19 цитується]. Пророцтво про 
Його одяг сповнилося без жодного втручання з боку друзів чи 
ворогів Розп’ятого. Одяг віддали воїнам, котрі розпинали Спаси-
теля. Ісус чув, як вони сперечалися, коли ділили його між собою. 
Хітон був не зшитий, а суцільнотканий. Щоб не розривати його, 
вони сказали: «Не будемо дерти його, але жереба киньмо на 
нього, – кому припаде». – Бажання віків. – С.746.

2. Чому Ісус був розміщений між розбійниками на 
хресті? Як це стало виконанням пророцтва?

Вівторок 22 грудня

3. ОСТАННІ ГОДИНИ ІСУСА

а. Як природа реагувала на смерть свого Царя на хресті? Від 
Марка 15:33.

33 А як шоста година настала, то аж до години дев’ятої 
темрява стала по цілій землі. (Мар.15:33)
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«Нежива природа співчувала своєму зганьбленому і вмира-
ючому Творцю. Сонце відмовилося споглядати цю страшну кар-
тину. Здавалося, перед його яскравим полуденним промінням 
постала якась перешкода. Непроникний морок, подібно до 
поховального савану, огорнув хрест і все навколо. Протягом 
трьох годин непроглядна темрява покривала землю. О дев’ятій 
годині сутінки над юрбою нарешті розтанули, але Спаситель, 
Який висів на хресті, як і раніше був оповитий темрявою, як 
мантією. Здавалося, що хтось кидає в Нього сердиті спалахи 
блискавок». – Історія викуплення. – С.226.

б. Які відбулися інші надприродні події, коли помер Христос? 
Вірші 37, 38; Від Матвія 27:50-53.

37 А Ісус скрикнув голосом гучним, і духа віддав!... 38 І в храмі 
завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. (Мар.15:37,38)

50 А Ісус знову голосом гучним іскрикнув, і духа віддав... 51 І 
ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля 
потряслася, і зачали розпадатися скелі, 52 і повідкривались 
гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, 53 а з гробів 
повиходивши, по Його воскресенні, до міста святого ввійшли, і 
багатьом із’явились. (Матв.27:50-53)

«У цей момент, коли помер Христос, священники звершували 
служіння в храмі перед завісою, яка відділяла Святе від Свято-
го Святих. Раптом у них під ногами затремтіла земля, і завіса 
в храмі, яка була виготовлена з міцної і дорогої тканини і яку 
щороку замінювали на нову, була розірвана надвоє від верху до 
низу тією ж самою безкровною Рукою, яка написала фатальні 
слова на стіні палацу Валтасара». – Там саме.

«Завіса, що була роздерта надвоє в храмі, свідчила про те, що 
юдейські жертви і обряди більше не будуть прийматися. Велика 
Жертва була принесена і прийнята, і Святий Дух, Який зійшов у 
день П’ятидесятниці, направив думки учнів від земної святині до 
Небесної, куди Ісус увійшов зі Своєю власною Кров’ю, щоб злити 
на Своїх учнів благословення досконалого викуплення. Однак 
юдеї досі перебували у непроглядній пітьмі. Вони повністю втра-
тили світло про План спасіння, яке могли б мати, і як і раніше 
сподівалися на свої безглузді жертви і приношення. Небесна 
святиня прийшла на зміну земній, а юдеї й гадки не мали про 
зміни, що відбувалися, і тому не могли отримати благословення 
від заступництва Христа у Святому».– Ранні твори. – С.259, 260.

«Коли Ісус, Який висів на хресті, виголосив: «Сталося!», скелі 
розсілися, земля затремтіла, і деякі могили відкрились». – Там 
саме. – С.184.

3. Як природа співпереживала своєму Творцю, 
Який помирав?



100

Середа 23 грудня

4. ВІН ВОСКРЕС!

а. Хто прийшов і запропонував належне поховання для Ісуса? 
Що він зробив? Від Марка 15:43, 46; Від Матвія 27:59, 60.

43 прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам 
сподівавсь Царства Божого, і сміливо ввійшов до Пилата, і 
просив тіла Ісусового. (Мар.15:43)

46 А Йосип купив плащаницю, і, знявши Його, обгорнув 
плащаницею, та й поклав Його в гробі, що в скелі був висічений. 
І каменя привалив до могильних дверей. (Мар.15:46)

59 І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею 
чистою, 60 і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у 
скелі. До дверей гробових привалив він великого каменя, та й 
відійшов. (Матв.27:59,60)

«Навіть мертвий, Христос викликав благоговіння у Своїх 
учнів. Вони хотіли поховати Його з почестями, але не знали, як 
це зробити...

І тут на допомогу їм прийшли Йосип з Ариматеї та Никодим. 
Члени синедріону, вони обидва були багаті впливові люди, осо-
бисто знайомі з Пилатом. Вони твердо вирішили гідно поховати 
Ісуса.

Йосип сміливо пішов до Пилата і попросив видати йому Тіло 
Ісуса...

Пилат задовольнив прохання Йосипа. Поки Іван думав про 
те, як поховати свого Вчителя, Йосип повернувся з наказом 
Пилата віддати йому Тіло Христа. Прийшов також Никодим і 
приніс дорогоцінну суміш зі смирни та алое, літрів із сто, щоб 
намастити тіло Ісуса. Навіть найповажнішій людині в усьому 
Єрусалимі не було виявлено більшої честі після смерті. Учні були 
здивовані, коли побачили, що ці багаті начальники опікуються 
похороном їхнього Господа не менше, ніж вони». – Бажання 
віків. – С.772, 773.

б. Ушанувавши суботу, хто прийшов до гробу рано-вранці у 
неділю і що вони знайшли? Від Марка 16:1-6; Від Матвія 
28:5, 6.

1 Як минула ж субота, Марія Магдалина, і Марія Яковова, і 
Саломія накупили пахощів, щоб піти й намастити Його. 2 І на 
світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони 
прибули, 3 і говорили одна одній: Хто відвалить нам каменя 
від могильних дверей? 4 А зиркнувши, побачили, що камінь 
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відвалений; був же він дуже великий... 5 І, ввійшовши до гробу, 
побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в 
білу одежу, і жахнулись вони... 6 А він промовляє до них: Не 
жахайтесь! Ви шукаєте Розп’ятого, Ісуса Назарянина. Він 
воскрес, нема Його тут! Ось місце, де Його поховали були. 
(Мар.16:1-6)

5 А Ангол озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я 
знаю, що Ісуса розп’ятого це ви шукаєте. 6 Нема Його тут, бо 
воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився 
Він. (Матв.28:5,6)

«Стоячи біля могильної печери, [жінки] раптом відчули, що 
були не самі. Біля гробниці сидів одягнутий в сяючі шати юнак. 
Це був ангел, який і відкотив камінь. Він прийняв вигляд лю-
дини, щоб не налякати друзів Ісуса. Навколо нього сяяло світло 
Божественної слави, і це налякало жінок. Вони вже збиралися 
тікати, коли голос ангела зупинив їх: «Не лякайтеся, бо я знаю, 
що Ісуса розп’ятого це ви шукаєте. Нема Його тут, – бо вос-
крес, як сказав. Підійдіть, – подивіться на місце, де знаходився 
Він». – Там саме. – С.788, 789.

в. Що вони повинні були робити далі? Якою була їхня реакція?  
Від Марка 16:7, 8; Від Матвія 28:7, 8.

7 Але йдіть, скажіть учням Його та Петрові: Він іде в Галілею 
попереду вас, там Його ви побачите, як Він вам говорив. 8 А як 
вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув. 
І не сказали нікому нічого, бо боялись... (Мар.16:7,8)

7 Ідіть же хутко, і скажіть Його учням, що воскрес Він із 
мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там Його ви побачите. 
Ось, вам я звістив! 8 І пішли вони хутко від гробу, зо страхом 
і великою радістю, і побігли, щоб учнів Його сповістити. 
(Матв.28:7,8)

4. Як Бог передбачив усе необхідне для поховання 
Ісуса? Хто прийшов на допомогу?

Четвер 24 грудня

5. ХРИСТОС ДАЄ ДОРУЧЕННЯ СВОЇМ 
ПОСЛІДОВНИКАМ

а. Кому з’явився Ісус і якою була їхня реакція? Від Марка 16:9-
14; Від Луки 24:13-15.
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9 Як воскрес Він уранці дня першого в тижні, то з’явився 
найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. 10 
Пішовши вона, повідомила тих, що були з Ним, які сумували та 
плакали. 11 А вони, як почули, що живий Він, і вона Його бачила, 
не йняли тому віри. 12 По цьому з’явився Він двом із них у постаті 
іншій в дорозі, як ішли вони на село. 13 А вони, як вернулися, 
інших про те сповістили, але не повірено й їм. 14 Нарешті, Він 
з’явився Одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм 
за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, 
хто воскреслого бачив Його. (Мар.16:9-14)

13 І ото, двоє з них того ж дня йшли в село, на ім’я Еммаус, 
що від Єрусалиму лежало на стадій із шістдесят. 14 І розмовляли 
вони між собою про все те, що сталося. 15 І ото, як вони 
розмовляли, і розпитували один одного, підійшов Сам Ісус, і 
пішов разом із ними. (Лук.24:13-15)

«Обернувшись, [Марія] побачила Ісуса, Який стояв поруч, але 
не впізнала Його. Він ніжно заговорив з нею, запитавши, чому 
вона так сумує і кого шукає. Вирішивши, що перед нею стоїть 
садівник, Марія стала благати його відповісти, якщо він виніс її 
Господа, де він поклав Його, аби вона могла забрати Його. Ісус 
звернувся до неї Своїм Небесним голосом, сказавши: «Маріє!» 
Їй була знайома інтонація цього дорогого голосу, і вона швидко 
відгукнулася: «Учителю мій!» Охоплена радістю, вона хотіла 
обійняти Його, але Ісус сказав: «Не торкайся до Мене, бо Я ще 
не зійшов до Отця. Але йди до братів Моїх та їм розповіж: 
Я йду до Свого Отця й Отця вашого, і до Бога Мого й Бога 
вашого!» Марія поспішила до учнів з цією радісною звісткою, 
а Ісус негайно вознісся до Свого Отця, аби почути з Його уст, 
що Його жертва прийнята, і отримати всяку владу на Небі й на 
землі». – Ранні твори. – С.187.

б. Яке доручення було дане послідовникам Христа і як вони 
відгукнулися? Від Марка 16:15-18, 20.

15 І казав Він до них: Ідіть по цілому світові, та всьому 
створінню Євангелію проповідуйте! 16 Хто увірує й охриститься, 
буде спасений, а хто не ввірує засуджений буде. 17 А тих, хто 
ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім’я Моє демонів 
будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, 18 братимуть 
змій; а коли смертодійне що вип’ють, не буде їм шкодити; 
кластимуть руки на хворих, і добре їм буде! (Мар.16:15-18)

20 І пішли вони, і скрізь проповідували. А Господь помагав 
їм, і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь. 
(Мар.16:20)



«Небесне світло має сяяти яскраво і потужно для всіх жителів 
Землі – знатних і простих, багатих і бідних. Учні повинні були 
стати співпрацівниками великого Викупителя у справі спасіння 
світу». – Бажання віків. – С.818.

П’ятниця 25 грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином несення хреста стало поворотним 

моментом у житті Симона?
2. Чому Ісус був розміщений між розбійниками на 

хресті? Як це стало виконанням пророцтва?
3. Як природа співпереживала своєму Творцю, 

Який помирав?
4. Як Бог передбачив усе необхідне для поховання 

Ісуса? Хто прийшов на допомогу?
5. Про що головним чином турбувався Ісус, після 

того як Він воскрес з мертвих?



3 жовтня
для Духовного 
Центру в місті 
Савіньї-сюр-Орж, 
Франція

7 листопада
для Дому мо-

литви в Монреалі, 
Канада

5 грудня 
на літературу 
для Африки

Пожертвування першої
      суботи


