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Передмова

Ми зараз живемо в прообразний День Викуплення. Що це означає? Це про-
сто технічна деталь чи він дійсно призначений, аби впливати на щоденне життя, 
майбутні плани і навіть на спосіб мислення кожного з нас?

Багато хто не усвідомлюють, що за своєю природою кожна людина є 
грішником. Ми схильні догоджати собі й порушувати священний моральний Закон 
Десяти заповідей, який з любов’ю був розроблений для нашого щастя. Однак, 
«коли ми були ще грішниками, Син Божий помер за нас. Відклавши Свої царські 
шати і царську корону та зодягнувши Свою Божественність у людську плоть, 
Він зійшов до нашого положення, щоб спасти нас від рабства гріха. Заради нас 
Він став бідним, щоб ми збагатилися Його убогістю. Він прийшов на цю землю, 
щоб стати на чолі людства. Заради нас Він прийняв на Себе удар Божественної 
справедливості». // Записи Австрало-Азіатської Уніонної Конференції, 1 квітня 
1901 року.

«Христос перебуває в небесній святині, і Він там для того, щоб звершити 
викуплення для людей. Він перебуває там для того, щоб представити Свій по-
ранений бік і пробиті руки Своєму Отцю. Він там для того, щоб заступатися за 
Свою церкву, яка на землі. Він очищає святиню від гріхів людей. Якою є наша 
робота? – Наша робота – бути в гармонії з роботою Христа. Вірою ми повинні 
співпрацювати з Ним, бути в союзі з Ним.

Усе небо зацікавлене в роботі, яка звершується в цьому світі. Люди повинні 
бути підготовлені до великого дня Божого, який наближається; і ми не можемо 
дозволити сатані кинути свою тінь на наш шлях і відвести наш погляд від Ісуса 
і Його безмежної любові. Ми повинні отримати в Ісуса допомогу, яка нам вкрай 
необхідна». // Рев’ю енд Геральд, 28 січня 1890 року.

«Христос пообіцяв бути нашим Заступником та Поручителем: Він не нехтує 
жодною людиною. Він не міг змиритися з тим, щоб люди були приречені на вічну 
загибель, і поклав за них Свою душу, тому дивитиметься з жалем та співчуттям 
на кожну душу, що усвідомлює свою неспроможність врятувати себе.

Він не зможе байдуже дивитися на жодного тремтячого прохача, а допоможе 
йому підвестися. Той, Хто Своєю жертвою примирення дав людині невичерпне 
джерело моральних сил, не перестане використовувати ці сили для нашого 
спасіння. Ми можемо покласти наші гріхи і скорботи до Його ніг, бо Він любить 
нас. Кожний Його погляд, кожне слово заохочують нас довіряти Йому. Він сформує 
наш характер згідно зі Своєю волею». – Наочні уроки Христа. – С.157.

Вивчаючи ці уроки протягом наступних трьох місяців, чи будемо ми 
співпрацювати з Його Святим Духом, дозволяючи Йому робити саме це?

Відділ суботньої школи 
Генеральної Конференції
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Субота, 5 жовтня 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДОМУ МО-
ЛИТВИ В ЛАС-ВЕГАСІ, ШТАТ НЕВАДА, США

Лас-Вегас, розташований в штаті Не-
вада, США, – це відоме в міжнародному 
масштабі головне курортне місто. В пер-
шу чергу воно відоме азартними іграми, 
вечірками, розвагами, нічним життям і 
походами за покупками по магазинах (шо-
пінг). Назване «столицею розваг світу», 
воно відоме величезними казино-готе-
лями та іншою подібною діяльністю, що робить його відмінним турис-
тичним напрямком. У 1990-х роках чисельність жителів міста зросла на 
85,2% і продовжує швидко зростати: за підрахунками 2013 року його 
населення складає 603 488 осіб, а населення регіону – 2 027 828 осіб.

«У всесвітньо відомі курорти і центри туризму, що переповнені 
тисячами шукачів здоров’я і задоволень, необхідно направляти служи-
телів і літературних євангелістів, здатних привернути увагу багатолюд-
ного натовпу. Нехай ці працівники шукають будь-яку можливість для 
організації зустрічей і сповіщення істини для нашого часу». – Служи-
телі Євангелія. – С.352.

У 2013 році натхненна вищезгаданою цитатою Генеральна Конфе-
ренція інвестувала в те, що здавалося неможливою місією, – відкриття 
церкви в Лас-Вегасі. Молодь, поширюючи літературу два тижні, невтомно 
ходила від хати до хати в спекотні дні, медики-професіонали проводили 
семінари про здоров’я, а євангелісти сміливо проголошували справжню 
істину через пророчі семінари. Оскільки місто в основному відоме нічним 
життям (місцеві працюють вночі, а сплять вдень), тому на євангелізацію 
прийшло небагато людей. Але ті, хто прийшли, виявили неабиякий 
інтерес і попросили відвідати їх і провести біблійні курси. Через чотири 
роки відвідувань і проведення біблійних тем різними пасторами, які при-
їжджали туди з різних регіонів, з Божої ласки число сімей, які цікавляться 
істиною, надзвичайно зросло і вони вкладали свої кошти, зароблені 
важкою працею, для підтримки місіонерської роботи в їхньому місті. 
Їхня самовідданість була винагороджена, коли один місіонер зі своєю 
дружиною переїхали в Лас-Вегас і 19 осіб, які вивчали Біблію, прийняли 
водне хрещення в травні 2013 року.

Сьогодні церква в Лас-Вегасі продовжує зростати, і брати продо-
вжують жертвувати, але вони хочуть здійснювати більше місіонерської 
роботи і розширюватися. Вони економлять кожне пенні, щоб купити або 
побудувати свій молитовний дім, однак їм необхідно, щоб і ми як брати 
з усього світу зробили свої пожертвування. Будь ласка, покажіть свою 
щедру підтримку в цих пожертвуваннях першої суботи. Дякуємо!

Ваші брати і сестри з Лас-Вегаса
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Урок 1 Субота, 5 жовтня 2019 року

Наша потреба в примиреннi
«...хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього 

одержали ми тепер примирення» (До римлян 5:11).
«Голгофський хрест стоїть як пам’ятник дивовижної жертви, що була необ-

хідна для викуплення порушників Божого Закону». – Дорога до Христа. – С.33.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дорога до Христа. – С.23-25.

Неділя	 29	вересня

1. ДОСКОНАЛИЙ ПОЧАТОК
а. Опишіть той духовний стан, яким Бог спочатку наділив Адама і Єву, 

перших представників людської раси. Буття 1:27, 31.

27 І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її 
Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. (Бут.1:27)

31 І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! 
І був вечір, і був ранок, день шостий. (Бут.1:31)

«У прекрасному Едемі не було ні гріха, ні ознак, які свідчили про занепад. 
Ангели Божі мали вільне повне спілкування зі святим подружжям. Чудові птахи 
співали радісні пісні, вихваляючи свого Творця. Мирні тварини у своїй щасливій 
невинності гралися біля Адама і Єви, слухаючись їхнього слова. Адам був до-
сконалим мужем, найблагороднішим творінням Творця.

Ніщо не затьмарювало їхнього спілкування з Творцем. Вони знали Бога як 
добродійного Отця, і в усіх діях їхня воля узгоджувалася з волею Божою. Своїм ха-
рактером Адам відображав характер Божий». – Християнська родина. – С.26, 27.

б. Що зробило життя в Едені надзвичайно корисним? Буття 1:28; 2:8, 19.

28 І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться 
й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і 
пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і 
над кожним плазуючим живим на землі! (Бут.1:28)

8 І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив 
людину, що її Він створив. (Бут.2:8)

19 І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і 
все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він 
їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі 
воно ймення йому. (Бут.2:19)
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«Для Адама і Єви в їхній Еденській оселі природа, рясніючи Божественними 
повчаннями, була сповнена знанням про Бога. Мудрість промовляла до очей 
і сприймалася серцем, бо через творіння вони спілкувалися із Самим Твор-
цем». – Наочні уроки Христа. – С.18.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Назвіть деякі найкращі особливості Еденського стилю життя.

Понеділок	 30	вересня

2. ДОСКОНАЛІСТЬ ЗІПСОВАНО
а. Що зіпсувало досконалу радість в Едені? Буття 2:16, 17; 3:6.

16 І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного 
дерева в Раю ти можеш їсти. 17 Але з дерева знання добра й 
зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно 
помреш! (Бут.2:16,17)

6 І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне 
для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з 
його плоду, та й з’їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і 
він з’їв. (Бут.3:6)

«Адам і Єва запевняли самих себе, що з’їсти заборонений плід – це за-’їсти заборонений плід – це за-їсти заборонений плід – це за- – це за-це за-
надто незначна провина і вона не зможе спричинити за собою тих жахливих 
наслідків, про які попереджав їх Бог. Однак ця мала провина була порушенням 
незмінного святого Божого Закону. Вона розлучила людину з Богом». – Дорога 
до Христа. – С.33.

б. Як ця проблема вплинула на всю планету? До римлян 8:22.

22 Бо знаємо, що все створіння разом зідхає й разом 
мучиться аж досі. (Рим.8:22)

«[Те, що Адам і Єва скуштували заборонений плід,] відкрило шлюзи смерті 
і невимовного горя, що заполонило наш світ. Зі століття в століття з землі по-
стійно лунають крики страждальців. Усе створіння зітхає, несучи на собі наслідки 
людського непослуху. І в самім небі залишаються сліди людського протистояння 
Богу». – Там саме.
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в. Що ми повинні усвідомити про схильність нашої раси, відтоді як насіння 
повстання увійшло, щоб зіпсувати природне серце людини?   
Екклезіаста 7:29.

29 Крім того, поглянь, що знайшов я: що праведною вчинив 
Бог людину, та вигадок усяких шукають вони! (Екл.7:29)

«Не будемо ж легковажно відноситися до гріха!
Кожне порушення Божого Закону, зневага благодаттю Христа позначається 

на нас самих, озлобляючи серце, послаблюючи волю, притупляючи сприйняття. 
Ми стаємо не тільки менш схильними до покірності, але й менш здатними слухати 
ніжний заклик Божого Святого Духа.

Багато хто заспокоюють свою стривожену совість думкою, що вони зможуть 
залишити дорогу зла, коли тільки цього захочуть. Їм здається, що вони можуть 
зневажати милостивими закликами Бога і все-таки чути їх знову й знову. Вони 
думають, що, засмучуючи Духа благодаті у своєму житті й стаючи на сторону 
сатани, вони в момент найбільшої небезпеки зможуть змінити свої дороги. Але 
це не так легко зробити. Життєвий досвід, виховання, освіта так відбиваються 
на характері, що лише в декого згодом може з’явитися бажання стати подібними 
до Христа». – Там саме. – С.33, 34.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Чому Бог випробовує нашу вірність і посвячення способами, які 
здаються незначними?

Вівторок	 1	жовтня

3. ПРОБЛЕМА ГРІХА
а. Як Святе Письмо пояснює кризу, що існує серед людства й на всій нашій 

планеті? 1 Івана 3:4; 1:8.

4 Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то 
беззаконня. (1Iван.3:4)

8 Коли ж кажемо, що не маєм гріха, то себе обманюємо, і 
немає в нас правди! (1Iван.1:8)

«Наскільки б наполегливо людина не прагнула чинити якнайкраще, немає 
жодної, котра могла б сказати: «У мене немає гріха». – Погляд вгору. – С.53.
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«Те, що Бог не несе відповідальності за появу гріха, чітко з’ясовується в 
Писанні. Він нікого не позбавляв Своєї Божественної милості, і не було жодної 
помилки в системі Його правління, що могла б викликати непокору і повстання. 
Гріх – це непрошений гість, присутність якого нічим не може бути виправдана. 
Це нез’ясована таємниця; і виправдовувати гріх – значить захищати його. Якби 
можна було знайти причину або пояснити його існування, то він перестав би 
бути гріхом. Єдине правильне визначення гріха є те, що дане Словом Божим: 
«Гріх – то беззаконня», тобто порушення Закону (1 Івана 3:4). Тут виявляється 
дія принципу, який суперечить великому Закону любові, що є підвалиною Боже-
ственного правління». – Велика боротьба. – С.492, 493.

б. З якою болючою реальністю повинна зіткнутися кожна людина?   
До римлян 3:23; Ісаї 1:5, 6.

23 бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави… (Рим.3:23)
5 У що будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете? 

Хвора ваша вся голова, і все серце боляще... 6 Від підошви 
ноги й аж до голови нема цілого місця на ньому: рани й ґудзі, 
та свіжі порази невичавлені, і не позав’язувані, і оливою не 
порозм’якшувані... (Iс.1:5,6)

«Робота відступництва починається з деякого прихованого повстання серця 
проти вимог Закону Божого. Порочні бажання, незаконні амбіції плекаються, а 
невіра й морок відокремлюють душу від Бога. Якщо ми не переможемо ці пороки, 
вони переможуть нас». – Дивовижна Божа благодать. – С.333.

в. Як Бог розглядає відсутність справедливості, викликану гріхом, і яким 
є Його рішення? Ісаї 59:15, 16.

15 і істина зникла, а той, хто від злого відходить, 
грабований... І це бачить Господь, і лихе в Його очах, що 
права нема! 16 І Він бачив, що немає нікого, і дивувавсь, що 
немає заступника... Та рамено Його Йому допомогло, і Його 
справедливість підперла Його… (Iс.59:15,16)

«В Едені людина втратила своє високе становище і через порушення закону 
стала смертною. Небо бачило, що люди гинуть, і Бог перейнявся співчуттям до 
них. Ціною безмежної жертви Він розробив план надання допомоги... Для по-
рушника закону не залишалося жодної іншої надії, крім Христа». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.8. – С.25.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому неправильно звинувачувати Бога та інших людей у гріхах 
у нашому житті?
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Середа	 2	жовтня

4. ВИКУПЛЕННЯ КРОВ’Ю
а. Який план заздалегідь розробив Бог, щоб спасти грішне людство? Чому 

це було необхідно? Йова 33:24; Буття 3:17-21.

24 то Він буде йому милосердний та й скаже: Звільни ти 
його, щоб до гробу не йшов він, Я викуп знайшов. (Йов.33:24)

17 І до Адама сказав Він: За те, що ти послухав голосу жінки 
своєї та їв з того дерева, що Я наказав був тобі, говорячи: Від 
нього не їж, проклята через тебе земля! Ти в скорботі будеш 
їсти від неї всі дні свойого життя. 

18 Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти 
траву польову. 19 У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж 
поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і 
до пороху вернешся. 20 І назвав Адам ім’я своїй жінці: Єва, 
бо вона була мати всього живого. 21 І зробив Господь Бог 
Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. (Бут.3:17-21)

«Божество сповнилося жалю до людства і Отець, Син і Святий Дух при-
святили себе розробці Плану викуплення. Для того щоб повністю здійснити цей 
план, було вирішено, що Христос, Однороджений Син Божий, віддасть Себе в 
жертву за гріх». – Поради щодо здоров’я. – С.222.

«Як злочин Адама приніс нещастя і смерть, так жертва Христа принесе життя 
і безсмертя». – Патріархи і пророки. – С.66, 67.

б. Яка система була дана, щоб символічно зобразити жертву Христа?  
Буття 4:4; Левит 17:11.

4 А Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари 
та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля й на жертву 
його… (Бут.4:4)

11 бо душа тіла в крові вона, а Я дав її для вас на жертівника 
для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. 
(Лев.17:11)

«Були встановлені Богом жертвоприношення для постійного нагадування 
людині про потребу в сповіданні власних гріхів та визнанні своє віри в обітованого 
Викупителя. Вони призначались для того, щоб закарбувати в свідомості людства, 
яке згрішило, важливу істину про те, що саме гріх став причиною смерті. При-
несення першої жертви було для Адама надзвичайно болісною церемонією. Він 
мусив власною рукою відібрати життя, яке міг дати тільки Бог. Так уперше він став 
свідком смерті і зрозумів: якби залишився слухняним Богові, то ані людина, ані 
тварина не повинні були б помирати. Вбиваючи невинну жертву, Адам здригався 
від думки, що за його гріх проллється Кров непорочного Агнця Божого». – Там 
саме. – С.68.
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«Без пролиття крові не могло бути відпущення гріхів. Тому принесення в 
жертву перворідних отари було виявом віри [дітей Адама] в Кров Христа як обі-
тованого Спасителя». – Там саме. – С.71.

«Кров Сина Божого зображувалася в символі крові вбитої жертви, і Бог хо-
тів, щоб ясно і точно збереглася відмінність між священним і звичайним. Кров 
була священна, оскільки тільки через пролиття Крові Сина Божого могло бути 
викуплення гріха». – Дивовижна Божа благодать. – С.55.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Опишіть глибину жертви Христа заради нас.

Четвер	 3	жовтня

5. ПОДЯКА ЗА БОЖИЙ ПЛАН
а. Що ми повинні усвідомлювати про викуплення, здійснене заради нас? 

Як ми повинні реагувати на нього? До євреїв 9:22; До римлян 5:8-11.

22 І майже все за Законом кров’ю очищується, а без 
пролиття крови не має відпущення. (Євр.9:22)

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. 11 І не тільки це, але й хвалимося 
в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього 
одержали ми тепер примирення. (Рим.5:8-11)

«Ісус є нашою Жертвою примирення. Ми не здатні викупити самих себе, 
але через віру ми можемо прийняти здійснене для нас викуплення». – Вибрані 
вісті. – Кн.1. – С.321, 322.

«Лише той, хто спрямовує свій погляд на піднесеного на хрест Спасителя, 
здатний зрозуміти всю гріховність людства. Він пізнає, що саме гріх був причи-
ною страждань і хресної смерті Господа слави; він зрозуміє, що своїм життям 
виявляє постійну невдячність і бунт, зневажає лагідну любов Христа до нього. 
Він зрозуміє, що зрадив свого найкращого Друга, знехтував найдорогоціннішим 
Небесним Даром, що своїми вчинками він знову розіп’яв у собі Божого Сина, 
знову поранив Його серце. Тепер він відділений від Бога широкою і глибокою 
чорною прірвою і тому плаче в тузі й смутку сердечному...

Бог відкриває нам нашу провину, щоб ми прийшли до Христа, знайшли в 
Ньому звільнення від кайданів гріха та зраділи б свободі справжніх дітей Божих. 
Тільки зі щирим каяттям ми можемо підійти до підніжжя хреста й залишити там 
свої тягарі». – Блаженства, промовлені на горі. – С.9, 10.
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«Спасіння людей – це велика справа, яка закликає до дії кожну властивість 
Божественної природи. Отець, Син і Дух Святий пообіцяли зробити Божих дітей 
більше, ніж переможцями завдяки Тому, Хто полюбив їх. Господь милостивий і 
довготерпеливий, і Він не бажає, щоб хто-небудь загинув. Він забезпечив нам 
силу, за допомогою якої ми можемо стати переможцями». // Рев’ю енд Геральд, 
27 січня 1903 року.

П’ятниця	 4	жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Назвіть деякі найкращі особливості Еденського стилю життя.

2. Чому Бог випробовує нашу вірність і посвячення способами, які 
здаються незначними?

3. Чому неправильно звинувачувати Бога та інших людей у гріхах 
у нашому житті?

4. Опишіть глибину жертви Христа заради нас.

5. Як я повинен реагувати на викуплення, яке Христос звершив на 
хресті?
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Урок 2 Субота, 12 жовтня 2019 року

Жертвоприношення й урочистi 
свята

«Оце Агнець Божий, що [на Себе] гріх світу бере!» (Від Івана 1:29).
«Саме Бог вибрав Ізраїля. Він покликав цей народ, щоб зберігати серед 

людей знання Його Закону, а також символів і пророцтв, котрі вказували на 
прийдешнього Спасителя. Він бажав, щоб вони були джерелом спасіння для 
світу». – Бажання віків. – С.27.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.537-542.

Неділя	 6	жовтня

1. СИМВОЛ АГНЦЯ БОЖОГО
а. Відповідно до плану, який Бог дав євреям, що вони повинні були звер-

шувати кожного дня, щоб отримати викуплення гріха? Вихід 29:38-41.

38 А оце те, що будеш споряджати на жертівнику: ягнята, 
однорічного віку, двоє на день завжди. 39 Одне ягня спорядиш 
уранці, а друге ягня спорядиш під вечір. 40 І десятину ефи 
пшеничної муки, мішаної в товченій оливі, чверть гіну, і на 
лиття чверть гіну вина на одне ягня. 41 А ягня друге спорядиш 
під вечір; як хлібну жертву ранку й як жертву плинну її 
спорядиш йому, на пахощі любі, огняна жертва для Господа… 
(Вих.29:38-41)

«Щоденне служіння складалося з вранішнього й вечірнього жертвоприно-
шень, кадіння пахощів на золотому жертівнику та спеціальних жертв за особисті 
гріхи...

Щоранку і щовечора на жертівнику спалювалося однорічне ягня з відповід-
ними хлібними приношеннями, символізуючи цим щоденне посвячення народу 
Єгови, постійну залежність від викупної Крові Христа. Бог ясно вказав, що кожна 
жертва, принесена для служіння у святині, повинна бути «без вади» (Вихід 12:5). 
Священики уважно оглядали всіх тварин, приведених для жертвоприношення, 
відмовляючись від тих, у яких знайдено будь-яку ваду. Тільки жертва «без вади» 
могла символізувати досконалу чистоту Того, Хто мав принести Себе в жертву 
як «непорочного й чистого Ягняти» (1 Петра 1:19)». – Патріархи і проро-
ки. – С.352, 353.
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«Великий урок, втілений в жертвоприношенні кожної жертви, котра стікає 
кров’ю, урок, що міститься в кожній церемонії... полягає в тому, що прощення 
гріхів можливе тільки завдяки Крові Христа». – Біблійний коментар АСД [з ко-
ментарів Е. Г. Уайт]. – Т.7. – С.913.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому щоранку і щовечора необхідно було приносити у жертву 
ягня?

Понеділок	 7	жовтня

2. СВЯТІ ДЛЯ ГОСПОДА
а. Чим Божий сьомий день суботній відрізняється від щорічних зібрань, 

які повинні були символізувати Його план звільнення від гріха?  
Левит 23:1-3, 37, 38; До колосян 2:16, 17; Вихід 20:8-11.

1 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: 2 Промовляй 
до Ізраїлевих синів і скажеш їм: Свята Господні, що в них 
скликатимете святі збори, оце вони, свята Мої: 3 Шість 
день буде робитись робота, а дня сьомого субота повного 
відпочинку, святі збори, жодної роботи не будете робити. 
Це субота відпочинку для Господа по всіх оселях ваших! 
(Лев.23:1-3)

37 Оце свята Господні, що скликуватимете на них 
святі збори, щоб приносити огняну жертву для Господа, 
цілопалення, хлібну жертву й заколену жертву, і жертви литі, 
належне дневі в його дні, 38 окрім Господніх субіт, і окрім 
дарів ваших, і окрім усіх ваших обітниць, і окрім усіх ваших 
дарувань, що дасте Господеві. (Лев.23:37,38)

16 Тож, хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за 
чергове свято, чи за новомісяччя, чи за суботи, 17 бо це тінь 
майбутнього, а тіло Христове. (Кол.2:16,17)

8 Пам’ятай день суботній, щоб святити його! 9 Шість день 
працюй і роби всю працю свою, 10 а день сьомий субота 
для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, 
та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і 
приходько твій, що в брамах твоїх. 11 Бо шість день творив 
Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого 
спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив 
його. (Вих.20:8-11)
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б. Який чудовий досвід відрізняв євреїв від стародавнього Єгипту, бунтівної 
нації, котра зухвало відкинула Бога? Вихід 12:3-13.

3 Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи: У десятий 
день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом 
батьків, ягня на дім. 4 А коли буде той дім замалий, щоб з’їсти 
ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його 
за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те 
ягня. 5 Ягня у вас нехай буде без вади, самець, однорічне. 
Візьміть його з овечок та з кіз. 6 І нехай буде воно для вас 
пильноване аж до чотирнадцятого дня цього місяця. І заколе 
його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. 7 І нехай 
візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові 
одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти 
його в них. 8 І нехай їдять тієї ночі те м’ясо, спечене на огні, 
та опрісноки. Нехай їдять його на гірких травах. 9 Не їжте з 
нього сирового та вареного, звареного в воді, бо до їди тільки 
спечене на огні, голова його з голінками його та з нутром його. 
10 І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього 
до ранку спаліть на огні. 11 А їсти його будете так: стегна 
ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша 
в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для 
Господа! 12 І перейду Я тієї ночі в єгипетськім краї, і повбиваю 
в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до 
скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню Я суд. Я 
Господь! 13 І буде та кров вам знаком на тих домах, що там 
ви, і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної 
порази, коли Я вбиватиму в єгипетськім краї. (Вих.12:3-13)

«Це була робота, яка вимагалася від Ізраїлевих синів, та робота, котру вони 
повинні були робити зі свого боку, щоб пройти випробування і показати свою віру 
за допомогою справ у великому визволенні, яке Бог здійснював для них. Для того 
щоб уникнути великого суду Божого, який Він збирався накликати на єгиптян, знак 
крові повинно було бути видно на їхніх домівках. І вони повинні були відокре-
митися разом зі своїми дітьми від єгиптян і зібрати їх у своїх домівках, тому що 
якби хтось із ізраїльтян перебував у оселях єгиптян, то вони загинули б від руки 
ангела-губителя... Коли ангел-губитель пішов вночі вбивати первістків людей, 
первістків тварин, він проходив повз їхні будинки і жоден з євреїв, які мали знак 
крові на одвірках своїх дверей, не був убитий». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.200.
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в. Як вони повинні були увічнити пам’ять про цю подію?   
Вихід 12:14; Левит 23:5.

14 І стане той день для вас пам’яткою, і будете святкувати 
його, як свято для Господа на всі роди ваші! Як постанову 
вічну будете святкувати його! (Вих.12:14)

5 У місяці першім, чотирнадцятого дня місяця під вечір 
Пасха для Господа. (Лев.23:5)

«Ввечері чотирнадцятого дня місяця святкували Пасху; урочисті, справляючі 
особливе враження церемонії, якими супроводжувалося її святкування, нагаду-
вали про звільнення народу з єгипетської неволі і вказували на жертву, яка має 
звільнити їх з неволі гріха». – Патріархи і пророки. – С.539.

г. Що наступало після Пасхи? Вихід 12:15-20; Левит 23:6-8.

15 Сім днів будете їсти опрісноки. Але першого дня 
зробите, щоб не було квашеного в ваших домах, бо кожен, 
хто їстиме квашене, від дня першого аж до дня сьомого, то 
буде витята душа та з Ізраїля. 16 А першого дня будуть у вас 
священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця 
не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі, те єдине 
робитимете ви. 17 І ви будете додержувати опрісноків, бо 
саме того дня Я вивів війська ваші з єгипетського краю. І 
будете додержувати того дня в ваших родах, як постанови 
вічної. 18 Першого місяця, чотирнадцятого дня місяця будете 
їсти опрісноки аж до вечора дня двадцять першого того ж 
місяця. 19 Сім день квашене не буде знаходитися в ваших 
домах, бо кожен, хто їстиме квашене, то буде витята душа та 
з Ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи то тих, хто 
народився у краї. 20 Жодного квашеного не будете їсти в усіх 
ваших оселях, будете їсти опрісноки! (Вих.12:15-20)

6 А п’ятнадцятого дня того місяця свято Опрісноків для 
Господа, сім день будете їсти опрісноки. 7 Першого дня будуть 
святі збори для вас, жодного робочого зайняття не будете 
робити. 8 І будете приносити для Господа жертву сім день; 
сьомого дня збори святі, жодного робочого зайняття не будете 
робити. (Лев.23:6-8)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Що захистило синів Ізраїлевих в ніч Пасхи?
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Вівторок	 8	жовтня

3. ТОЙ, ХТО СИМВОЛІЗУЄ ЖАТВУ І НАДІЮ
а. Яка жертва Господу визнавала Його Божественним Джерелом кожного 

шматочка їжі? Вихід 23:19 (перша частина); Левит 23:9-14.

19 Початки первоплоду твоєї землі принесеш до дому 
Господа, Бога твого… (Вих.23:19)

9 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: 10 Промов до 
Ізраїлевих синів і скажеш їм: Коли ви ввійдете до того Краю, 
що Я даю вам, і будете жати жниво його, то снопа первоплоду 
ваших жнив принесете до священика, 11 а він буде колихати 
снопа того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання 
вам; першого дня по святі священик буде колихати його. 
12 І ви прирядите в дні вашого колихання снопа однорічне 
безвадне ягня на цілопалення для Господа. 13 А хлібна його 
жертва дві десяті ефи пшеничної муки, мішаної в оливі, огняна 
жертва для Господа, пахощі любі; а жертва лита його вино, 
чверть гіна. 14 А хліба, і пряженого зерна, і свіжих зерен ви не 
будете їсти аж до самого того дня, аж до вашого принесення 
жертви для вашого Бога. Це вічна постанова для ваших 
поколінь по всіх ваших оселях. (Лев.23:9-14)

«Другого дня свята перед Боже лице приносили перші плоди нового врожаю. 
З усякого збіжжя ячмінь у Палестині дозрівав найпершим; до початку свята він 
уже був стиглим. Священик потрясав снопом ячменю перед Божим вівтарем на 
знак того, що усе належить Богові. Лише після здійснення цієї церемонії можна 
було починати збір урожаю». – Патріархи і пророки. – С.539.

б. Яке святкування відбувалося на п’ятдесятий день? Левит 23:15-22.

15 І відлічите ви собі першого дня по святі, від дня вашого 
принесення снопа колихання, сім тижнів, повні будуть вони. 
16 А до першого дня по сьомім тижні відлічите п’ятдесят 
днів, та й принесете хлібну нову жертву для Господа. 17 
З ваших осель принесете два хліби колихання, дві десяті 
ефи пшеничної муки будуть вони, будуть спечені квашені, 
первоплоди для Господа. 

18 І принесете понад той хліб сім ягнят безвадних у віці 
року, й одного бичка та два барани, вони будуть цілопалення 
для Господа, і жертва хлібна, і жертви литі для них, огняна 
жертва, пахощі любі для Господа. 19 І спорядите одного козла 
на жертву за гріх, та двоє ягнят у віці року на жертву мирну.



19

 20 І священик буде колихати їх разом із хлібом первоплодів, 
як колихання перед Господнім лицем, над двома ягнятами. 
Вони будуть святощі для Господа, для священика. 21 І 
скличете того самого дня, і будуть святі збори для вас, 
жодного робочого зайняття не будете робити. Це вічна 
постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях! 22 А 
коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля 
твого, а попадалих колосків жнива твого не будеш збирати, 
для вбогого та для приходька позоставиш їх. Я Господь, Бог 
ваш! (Лев.23:15-22)

«Через 50 днів після приношення перших плодів наступала П’ятидесятниця, 
яку називали також святом жнив, або святом седмиць. На знак вдячності за 
хліб, перед Боже лице приносили дві хлібини, спечені з кислого тіста. Свято 
П’ятидесятниці тривало лише один день, який присвячувався релігійному слу-’ятидесятниці тривало лише один день, який присвячувався релігійному слу-ятидесятниці тривало лише один день, який присвячувався релігійному слу-
жінню». – Там саме. – С.540.

в. Яке свято, якому передувало попереднє урочисте свято труб, давало на-
роду надію на те, що їхні гріхи більше не будуть згадуватися?  
Левит 23:23-32.

23 І промовив Господь до Мойсея, говорячи: 24 Промовляй 
до Ізраїлевих синів, говорячи: Сьомого місяця, першого дня 
місяця буде вам повний спочинок, пам’ять сурмлення, святі 
збори. 25 Жодного робочого зайняття не будете робити, і 
принесете огняну жертву для Господа. 26 І Господь промовляв 
до Мойсея, говорячи: 27 А десятого дня самого місяця день 
Очищення він, збори святі будуть для вас, і будете впокоряти 
душі ваші, і принесете огняну жертву для Господа. 28 І 
жодного зайняття не будете робити того самого дня, бо він 
день Очищення, щоб очистити за вас перед лицем Господа, 
Бога вашого. 29 Бо кожна душа, що не буде впокорюватись 
того самого дня, то буде вона винищена з своєї рідні. 30 А 
кожна душа, що буде робити яке зайняття того самого дня, то 
Я вигублю ту душу з-посеред народу її. 31 Жодного зайняття 
не будете робити. Це постанова вічна для ваших поколінь по 
всіх ваших оселях! 32 Він субота повного спочинку для вас, і 
ви будете впокоряти душі свої, ввечері дев’ятого дня місяця 
від вечора аж до вечора будете святкувати вашу суботу. 
(Лев.23:23-32)

«Лише раз на рік первосвященик міг увійти до Святого Святих після най-
ретельнішого і найурочистішого приготування. Жоден зі смертних, окрім пер-
восвященика, не міг споглядати священної величі цього відділення, оскільки 
воно було особливим місцем перебування видимої слави Бога. Первосвященик 
завжди входив до нього з тремтінням, тоді як народ в урочистій тиші чекав його 
повернення. Їхнім палким бажанням було отримати Боже благословення. 
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Перед престолом милості Бог спілкувався з первосвящеником. Якщо він 
залишався у Святому Святих довше, ніж звичайно, людей часто огортав страх; 
вони боялися, що через їхні гріхи або якийсь гріх священика слава Господня 
умертвила його. Але коли вчувався звук дзвіночків на його ризах, вони відчували 
велике полегшення. Тоді священик виходив і благословляв народ». – Історія 
спасіння. – С.155, 156.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Яка церемонія була призначена для вираження вдячності Госпо-
дарю жнив?

Середа	 9	жовтня

4. СВЯТО КУЧОК
а. Що відбувалося під час останнього свята юдейського року? Чому це було 

радісною подією? Левит 23:33-36, 39-43.

33 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: 34 
Промовляй до Ізраїлевих синів, кажучи: П’ятнадцятого дня 
того сьомого місяця, свято Кучок, сім день для Господа. 
35 Першого дня святі збори, жодного робочого зайняття не 
будете робити. 36 Сім день будете приносити огняну жертву 
для Господа; восьмого дня святі збори будуть для вас, і 
принесете огняну жертву для Господа; це віддання свята, 
жодного робочого зайняття не будете робити. (Лев.23:33-36)

39 А п’ятнадцятого дня сьомого місяця, коли ви збираєте 
врожай землі, будете святкувати свято Господнє сім день; 
першого дня повний спочинок, і восьмого повний спочинок. 
40 І візьмете собі першого дня плоду гарного дерева, пальмові 
віття, і галузку многолистого дерева та припоточних тополь, 
і будете веселитися перед лицем Господа, Бога вашого, сім 
день. 41 І будете святкувати його, як свято для Господа, сім 
день у році. Постанова вічна для ваших поколінь, сьомого 
місяця будете святкувати його. 42 У кучках будете сидіти 
сім день, кожен тубілець в Ізраїлі сидітиме в кучках, 43 щоб 
ваші покоління пізнали що Я в кучках посадив був Ізраїлевих 
синів, коли виводив їх з єгипетського краю. Я Господь, Бог 
ваш! (Лев.23:39-43)

«Свято Кучок святкувалося на спогад про час, коли євреї мешкали в наметах 
під час мандрів по пустелі. Поки тривало це велике свято, люди повинні були 
покинути свої оселі і жити в наметах із зелених гілок сосни або мирта. Ці покриті 
листям споруди іноді зводилися на дахах їхніх будинків і на вулицях, але частіше 
за стінами міста, в долинах і на схилах пагорбів. Розсіяні всюди, ці зелені шатра 
представляли собою дуже мальовничий вид.
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Свято тривало один тиждень і протягом цього часу храм був радісним місцем 
великого свята. Пишність церемоній жертвоприношення і звук музики, змішаний з 
вигуками «Осанна!», надавали урочистості цьому місцю. На світанку першого дня 
священики видавали довгий, пронизливий звук на своїх срібних трубах, і труби, які 
видавали звуки у відповідь, і радісні вигуки народу з їхніх наметів, які відлунням 
лунали над пагорбом і долиною, вітали святковий день. Потім священик набирав 
з проточних вод потоку Кедрон посудину води і, піднявши її під звуки труб, він 
спускався по широких східцях храму, повільною і розміреною ходою відбиваючи 
такт, і наспівуючи: «Наші ноги увійдуть крізь твої ворота, о Єрусалиме!»

Він ніс посудину до жертовника, який займав центральне місце у дворі 
храму. Тут були дві срібні чаші і священик стояв біля кожної з них. Вода з посу-
дини виливалася в одну чашу, а вино з іншої посудини в іншу чашу і вміст обох 
чаш стікав у трубочку, яка вела в Кедрон, і звідти все витікало в Мертве море. 
Ця демонстрація освяченої води представляла джерело, яке витікало зі скелі, 
щоб відновити сили євреїв у пустелі. Потім звучали радісні наспіви: «Господь 
Єгова – моя сила і пісня», «тому з радістю ми будемо черпати воду з джерел 
спасіння!» Уся величезна кількість присутніх переможним хором приєднувалася 
до музичних інструментів і до труб низького тону, а вмілі хористи оспівували 
величний гармонійний псалом хвали.

Веселощі відбувалися з пишністю, яка не мала собі рівних. Вночі храм і 
його двір так виблискували штучним освітленням, що освітлювалося все місто. 
Музика, пальмові гілки, що розвівалися, радісні вигуки «Осанна!», велике скуп-
чення народу, над якими струменіло світло зі звисаючих ламп, яскраве вбрання 
священиків і пишність церемоній – разом усе це представляло собою видовище, 
яке глибоко вражало всіх глядачів». – Дух Пророцтва. – Т.2. – С.343-345.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Чому День Викуплення був настільки важливий?

Четвер	 10	жовтня

5. СИМВОЛ СПАСІННЯ
а. Що ми повинні усвідомлювати, розмірковуючи про свята стародавнього 

Ізраїлю? До римлян 15:4; Від Івана 1:29.

4 А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб 
терпінням і потіхою з Писання ми мали надію. (Рим.15:4)

29 Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й 
каже: Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере! (Iван.1:29)
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«Неможливо перерахувати переваги, які Господь приготував для світу, 
зробивши юдейську націю сховищем Своїх багатих скарбів знань. Вони були 
об’єктами Його особливої прихильності. Як народ, який знав істинного Бога і 
поклонявся Йому, вони повинні були передавати іншим людям принципи Його 
царства. Вони були наставлені Господом. Він дарував їм усе необхідне для 
формування характеру, який би зробив їх гідними представниками Його царства. 
Їхні свята, Пасха, П’ятидесятниця і Свято Кучок, а також церемонії, які супрово-
джували ці зібрання, повинні були проголосити істини, які Бог довірив Своєму 
народові. На цих зібраннях народ повинен був вельми радіти, висловлюючи свою 
вдячність за свої привілеї і милостиве ставлення до них їхнього Господа. Таким 
чином вони повинні були показати світові, який не знав Бога, що Господь не за-
лишає тих, які довіряють Йому. Радісними голосами вони повинні були співати: 
«Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, 
бо я Йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога» (Псалом 43:5)...

Історія синів Ізраїлевих записана для нашого вмовляння і настанови, адже 
ми живемо в кінці історії світу. Ті, які бажають бути твердими у вірі в ці останні дні 
і врешті-решт отримати право на вхід в небесний Ханаан, повинні прислухатися 
до слів застереження, які Ісус Христос сказав ізраїльтянам. Ці уроки були дані 
церкві в пустелі, щоб Божий народ у всіх поколіннях вивчав їх і дослухався до 
них». – Погляд вгору. – С.232.

П’ятниця	 11	жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому щоранку і щовечора необхідно було приносити у жертву 
ягня?

2. Що захистило синів Ізраїлевих в ніч Пасхи?

3. Яка церемонія була призначена для вираження вдячності Госпо-
дарю жнив?

4. Чому День Викуплення був настільки важливий?

5. Якою була загальна мета свят?



23

Урок 3 Субота, 19 жовтня 2019 року

Розумiючи символи
«Ісус знову голосом гучним іскрикнув, – і духа віддав… І ось завіса у 

храмі роздерлась надвоє – від верху аж додолу» (Від Матвія 27:50, 51, перша 
частина).

«Завіса в храмі, яка роздерлась надвоє, свідчила про те, що юдейські жертви 
і обряди більше не будуть прийматися. Велика Жертва була принесена і при-
йнята». – Ранні твори. – С.259, 260.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.273-279, 352, 353.

Неділя	 13	жовтня

1. ЩОДЕННЕ ПОСВЯЧЕННЯ
а. Чому було необхідно, щоб жертва Ісуса на хресті замінила жертвоприно-

шення? До євреїв 10:9-12; Дії 3:1. Яким чином ранкові і вечірні жертво-
приношення давнини актуальні для нас і сьогодні?

9 Потому сказав: Ось іду, щоб волю Твою чинити, Боже. 
Відміняє Він перше, щоб друге поставити. 10 У цій волі ми 
освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. 11 
І кожен священик щоденно стоїть, служачи, і часто приносить 
жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. 12 А Він 
за гріхи світу приніс жертву один раз, і назавжди по Божій 
правиці засів… (Євр.10:9-12)

1 А Петро та Іван на дев’яту годину молитви йшли разом 
у храм. (Дiї.3:1)

«Христос був Основою всієї юдейської системи. Образи і прообрази, за 
якими поклонялися юдеї, вказували на Спасителя світу». // Ознаки часу, 25 
лютого 1897 року.

«Години ранкового і вечірнього богослужінь вважалися священними; для 
всього ізраїльського народу це був особливий час, призначений для поклоніння... 
Цей звичай є прикладом для християн, який закликає їх до вранішньої та вечірньої 
молитов. Бог не схвалює церемоній, позбавлених духа правдивого поклоніння, 
проте Йому надзвичайно приємно бачити тих, котрі люблять Його і вранці та 
ввечері схиляються перед Єговою в молитві, благаючи прощення за вчинені гріхи, 
а також благословень, які так їм необхідні». – Патріархи і пророки. – С.353, 354.
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«Якщо коли-небудь має настати час, щоб кожна домівка стала домом мо-
литви, то цей час настав тепер. Подібно до патріархів давнини, ті, які сповідують 
любов Божу, незалежно від того де вони розіб’ють свого намета, повинні звести 
жертівник для поклоніння Йому. Батько як священик сімейства, повинен покласти 
на жертівник Божий ранкову і вечірню жертву, у той час як його дружина і діти 
приєднуються до нього в молитві і подяці. У домі, де так шанується Бог, завжди 
буде жити Ісус». // Біблійне відлуння, 15 грудня 1893 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що зараз відкриває нашу щоденну потребу у викупленні більше, 
ніж будь-коли?

Понеділок	 14	жовтня

2. ОЧИЩУЮЧИ СЕРЦЕ
а. Що означає Пасха для нас як християн?      

1 до коринтян 5:7; До євреїв 7:26, 27.

7 Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим 
тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву 
принесений. (1Кор.5:7)

26 Отакий бо потрібний нам Первосвященик: святий, 
незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий 
над небеса, 27 що потреби не має щодня, як ті первосвященики, 
перше приносити жертви за власні гріхи, а потому за людські 
гріхи, бо Він це раз назавжди вчинив, принісши Самого Себе. 
(Євр.7:26,27)

«Пасха повинна була не лише нагадувати про звільнення з Єгипту, а й сим-
волічно вказувати на значно більше викуплення, яке мав здійснити Христос, 
звільняючи Свій народ з рабства гріха. Жертовне ягня уособлює «Агнця Божого», 
в Котрому – наша єдина надія на спасіння. Апостол Павло писав: «Наша Пасха, 
Христос, за нас у жертву принесений» (1 до коринтян 5:7). Потрібно було не 
тільки заколоти пасхальне ягня, а й покропити його кров’ю одвірки; так само й 
людина приймає заслуги Христової Крові. Ми повинні вірити, що Він помер не 
тільки за увесь світ, а й за кожного із нас особисто. Ми маємо прийняти Його 
викупну жертву особисто для себе...

Ягня необхідно було приготувати цілим; не можна було зламати ні одної 
його кістки, як і жодна кістка Божого Агнця, Котрий мав померти за нас, не по-
винна була бути зламана (див. Від Івана 19:36). Це символізує повноту жертви 
Христа». – Патріархи і пророки. – С.277.
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б. Що символізував ісоп у святкуванні Пасхи?     
Псалом 51:4, 9; 119:9; 1 Петра 1:22.

4 Обмий мене зовсім з мого беззаконня, й очисти мене від 
мого гріха… 9 Очисти ісопом мене, і буду я чистий, обмий Ти 
мене і я стану біліший від снігу. (Пс.50:4, 9)

9 Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як 
держатиметься Твоїх слів! (Пс.118:9)

22 Послухом правді очистьте душі свої через Духа на 
нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця 
любіть один одного… (1Петр.1:22)

«Ісоп, за допомогою якого кропили кров’ю, став символом очищення; його 
використовували для очищення прокажених і тих, хто занечистився дотиком до 
мертвого тіла». – Там саме.

«Ми хочемо мати щось більше, ніж суботня релігія. Ми маємо потребу в жи-
вому законі і в тому, аби щодня відчувати особисту відповідальність. Багато хто 
зневажає цим, і внаслідок цього народжується нехтування, байдужість, нестаток 
пильності й духовності. Де духовність у церкві? Де чоловіки і жінки, сповнені віри 
й Святого Духа? Моя молитва така: «Очисти Свою церкву, о Боже». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.1. – С.99.

«Тільки одна релігія, Джерелом якої є Бог, – єдиний вірний шлях, що веде 
до Бога. Щоб правильно служити Йому, ми повинні народитись від Божого Духа. 
Тільки таким чином очиститься наше серце і оновиться розум, відродиться в 
нас здатність пізнавати й любити Бога. У такому разі ми охоче виявлятимемо 
послух усім Його вимогам. Саме у цьому суть правдивого служіння». – Бажання 
віків. – С.189.

«Народ Божий зобов’язаний очистити свої душі через покірність істині й при-
готуватися постати перед Ним в Його прихід без пороку». – Євангелизм. – С.695.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Яку паралель має в наші дні ісоп у Пасхальному служінні?

Вівторок	 15	жовтня

3. СВЯТЕ ЖИТТЯ, СВЯТА ПОСТАНОВА
а. Поясніть, як була представлена повнота жертви Христа.   

Вихід 12:46; Від Івана 19:36.

46 В самому домі буде вона їстися, не винесеш із дому 
назовні того м’яса, а костей його не зламаєте. (Вих.12:46)

36 о це сталось тому, щоб збулося Писання: Йому кості 
ламати не будуть! (Iван.19:36)
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б. Як той факт, що пасхальне ягня повинно було бути не тільки вбите, але 
й з’їдене, стосується і Христа, нашої Пасхи?     
Вихід 12:8; Від Івана 6:53, 54, 63.

8 І нехай їдять тієї ночі те м’ясо, спечене на огні, та 
опрісноки. Нехай їдять його на гірких травах. (Вих.12:8)

53 І сказав їм Ісус: Поправді, поправді кажу вам: Якщо ви 
споживати не будете тіла Сина Людського й пити не будете 
крови Його, то в собі ви не будете мати життя. 54 Хто тіло 
Моє споживає та кров Мою п’є, той має вічне життя, і того 
воскрешу Я останнього дня. (Iван.6:53,54)

63 То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, 
що їх Я говорив вам, то дух і життя. (Iван.6:63)

«Недостатньо лише вірити в Христа для отримання прощення гріхів, – ві- – ві-ві-
рою ми постійно отримуємо від Нього духовну силу і поживу через Його Слово... 
Послідовники Христа повинні бути учасниками Його досвіду. Вони приймають і 
засвоюють Боже Слово, щоб воно стало силою, яка керує усіма спонуканнями 
та вчинками. Силою Христа вони змінюються за Його подобою, відображаючи 
Божественні якості. Вони повинні їсти Тіло і пити Кров Божого Сина, інакше не 
матимуть у собі життя. Дух і життя Христа мають стати духом і життям Його учнів.

Ягня потрібно було споживати з гіркими травами на спогад про гіркоту єгипет-
ського рабства. Так само й ми, приймаючи Тіло та Кров Христа, робимо це з роз-
каяним серцем, пам’ятаючи про свої гріхи». – Патріархи і пророки. – С.277, 278.

в. Ознакою якого особливого обряду стала Пасха? Який додатковий обряд 
був доданий до нього? Від Марка 14:16, 22-25; Від Івана 13:1-5, 13-15.

16 І учні пішли, і до міста прийшли, і знайшли, як Він їм 
сказав, і зачали вони пасху готувати. (Мар.14:16)

22 Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, 
поламав, і дав їм, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє! 
23 І взяв Він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї 
всі. 24 І промовив до них: Це кров Моя Нового Заповіту, що 
за багатьох проливається. 25 Поправді кажу вам, що віднині 
не питиму Я від плоду виноградного до того дня, як новим 
буду пити його в Царстві Божім! (Мар.14:22-25)

1 Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година 
Йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши Своїх, що на 
світі були, до кінця полюбив їх. 2 Під час же вечері, як диявол 
уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб 
він видав Його, 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.13:1-5)
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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. 
(Iван.13:13-15)

«Обмивання ніг, яке Христос зробив Своїм учням, було священною дією; при-
чиною цієї дії було бажання (завдяки їхнім спогадам про те, що Христос зробив 
для них), викликати такий стан почуттів, при якому не буде місця піднесенню 
однієї людини над іншою. Цей обряд мав призвести до того, щоб брат розумів 
почуття свого брата...

Цей обряд більше торкається не інтелектуальної спроможності людини, а 
її серця. Моральна і духовна природа людини потребують цього обряду. Якби 
Його учні не потребували цього, то Христос не залишив би їм це як Свій останній 
встановлений обряд, пов’язаний з останньою вечерею, частиною якого і вона 
є». // Рев’ю енд Геральд, 14 червня 1898 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому служіння смирення є настільки важливим для нас в ці 
останні дні?

Середа	 16	жовтня

4. ВІДОКРЕМТЕСЬ!
а. Коли вперше була встановлена Пасха, яке обмеження наклав Бог щодо 

того, кому було дозволено брати участь у ній? Чому? Вихід 12:43-48.

43 І сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Це постанова 
про Пасху: жоден чужинець не буде їсти її. 44 А кожен раб 
людський куплений за срібло, коли обріжеш його, тоді він буде 
їсти її. 45 Приходько та наймит не буде їсти її. 46 В самому 
домі буде вона їстися, не винесеш із дому назовні того м’яса, 
а костей його не зламаєте. 47 Уся громада Ізраїлева буде 
справляти її. 48 А коли буде мешкати з тобою приходько, і 
схоче справляти Пасху Господеві, то нехай буде обрізаний в 
нього кожен чоловічої статі, а тоді він приступить справляти 
її, і він буде, як народжений в Краї. А кожен необрізаний не 
буде їсти її. (Вих.12:43-48)
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«[Господь] установив для Авраама і його нащадків обряд обрізання, щоб 
євреї на знак того, що Бог відділив їх від усіх народів як Свій дорогоцінний скарб, 
обрізали у себе крайню плоть. Дотримуючись цього обряду, вони урочисто обі-
цяли Богові, що не укладатимуть шлюбні союзи з іншими народами, бо, роблячи 
так, вони втрачали почуття благоговіння перед Богом і Його святим Законом і 
ставали подібні до ідолопоклонників, що оточували їх.

Здійснюючи обрізання, євреї ніби урочисто погоджувалися виконувати зі свого 
боку умови заповіту, укладеного з Авраамом, тобто жити окремо від інших наро-
дів і бути досконалими. Якби нащадки Авраама відділилися від язичників, котрі 
оточували їх, вони б не впали в ідолопоклонство. Живучи відособлено від інших 
народів, вони уникли б величезної спокуси стати співучасниками гріховних справ 
і повставати проти волі Божої. Змішавшись ж з язичниками, вони значною мірою 
втратили свою святість і унікальність». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.262, 263.

б. Яка постанова Нового Заповіту, подібно до обрізання в Старому Заповіті, 
є символом відокремлення від світу і посвячення Богу?    
До колосян 2:6, 10-12; До галатів 5:6.

6 Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в 
Ньому ходіть… (Кол.2:6)

10 І ви маєте в Нім повноту, а Він Голова всякої влади й 
начальства. 11 Ви в Ньому були й обрізані нерукотворним 
обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім 
обрізанні. 12 Ви були з Ним поховані у хрищенні, у Ньому ви 
й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих 
Його воскресив. (Кол.2:10-12)

6 Бо сили не має в Христі Ісусі ані обрізання, ані 
необрізання, але віра, що чинна любов’ю. (Гал.5:6)

«Христос зробив хрещення знаменням входження в Його духовне царство. 
Він поставив його абсолютною умовою, з якою повинні погодитися всі бажаючі 
визнати авторитет Отця, Сина і Святого Духа...

Хрещення – це найурочистіше зречення від світу. Люди, які приймають 
хрещення в триєдине ім’я Отця, Сина і Святого Духа, на самому початку свого 
християнського життя публічно заявляють, що вони відмовляються служити сатані 
і стають членами царської сім’ї, дітьми Небесного Царя. Вони коряться велінню: 
«Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, – ...і не торкайтесь нечистого». 
І для них виповнюється обітниця: «Я вас прийму, і буду Я вам за Отця, а ви за 
синів і дочок Мені будете, – говорить Господь Вседержитель!» (2 до коринтян 
6:17, 18)». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.91.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як змішування в давнину з необрізаними повторюється і сьогодні?
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Четвер	 17	жовтня

5. УРОЧИСТЕ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ВІД ГРІХА
а. Які приготування до Пасхи зробив Ісус? Хто брав участь у цьому святі 

разом з Ним? Від Марка 14:12-15.

12 А першого дня Опрісноків, коли пасху приношено в 
жертву, сказали Йому Його учні: Куди хочеш, щоб пішли й 
приготували ми Тобі пасху спожити? 13 І посилає Він двох із 
Своїх учнів, і каже до них: Підіть до міста, і стріне вас чоловік, 
що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. 14 І там, куди він 
увійде, скажіть до господаря дому: Учитель питає: Де кімната 
Моя, в якій Я споживу зо Своїми учнями пасху? 15 І він вам 
покаже великую горницю, вистелену та готову: там приготуйте 
для нас. (Мар.14:12-15)

«Вечерю Господню належало звершувати не від випадку до випадку і не 
один раз на рік, а частіше. Цей священний обряд служить нагадуванням набагато 
більш великої події, ніж звільнення дітей Ізраїлевих з Єгипту. Це звільнення було 
прообразом великого викуплення, яке здійснив Христос, пожертвувавши Своїм 
Власним життям заради остаточного визволення Свого народу.

Участь у таїнстві Вечері не є винятковим привілеєм обраних, як багато хто 
бажали би. Кожен повинен брати в ньому участь, тим самим кажучи: «Я приймаю 
Христа як свого особистого Спасителя. Він віддав Своє життя за мене, щоб я міг 
спастися від смерті». – Віра, якою я живу. – С.302.

«Мені було вказано на час, коли Ісус усамітнився зі Своїми учнями у верхній 
горниці, і спочатку омив їхні ноги, а потім дав їм спожити ламаний хліб, що сим-
волізує Його ламане Тіло, і виноградний сік, що символізує Його пролиту Кров. 
Я бачила, що всі повинні діяти свідомо і наслідувати приклад Ісуса в цьому, і, 
беручи участь у цих обрядах, повинні бути відокремленими від невіруючих, на-
скільки це можливо». // Рев’ю енд Геральд, 1 листопада 1850 року.

б. Що символізував опріснок? 1 до коринтян 5:6-8.

6 Величання ваше не добре. Хіба ви не знаєте, що мала 
розчина все тісто заквашує? 7 Отож, очистьте стару розчину, 
щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, 
Христос, за нас у жертву принесений. 8 Тому святкуймо 
не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в 
опрісноках чистости та правди! (1Кор.5:6-8)
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«Під час Пасхи людям слід було видалити зі своїх домів будь-яку заквас-
ку і, подібно до цього, звільнити від гріха свої серця». – Наочні уроки Хрис-
та. – С.95, 96.

П’ятниця	 18	жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Що зараз відкриває нашу щоденну потребу у викупленні більше, 
ніж будь-коли?

2. Яку паралель має в наші дні ісоп у Пасхальному служінні?

3. Чому служіння смирення є настільки важливим для нас в ці 
останні дні?

4. Як змішування в давнину з необрізаними повторюється і сьогодні?

5. Від чого і від кого повинна бути відокремлена Вечеря Господня?
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Урок 4 Субота, 26 жовтня 2019 року

Вiд вознесiння до остаточного 
примирення

«Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом»   
       (Екклезіаста 3:1).

«Чудеса Ісуса є доказом Його Божественності, але найсильніші докази того, 
що Він є Викупителем світу, ми знаходимо порівнюючи пророцтва Старого За-
повіту з історією Нового». – Дух Пророцтва. – Т.3. – С.211.

Додаткові матеріали для вивчення:
Велика боротьба. – С.323-332, 352.

Неділя	 20	жовтня

1. ПЕРВОПЛІД
а. Символом чого був сніп колосків, який колихали перед Господом на по-

чатку жнив (Левит 23:9-11)? Від Матвія 27:50-53; 1 до коринтян 15:17-20.

9 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: 10 Промов до 
Ізраїлевих синів і скажеш їм: Коли ви ввійдете до того Краю, 
що Я даю вам, і будете жати жниво його, то снопа первоплоду 
ваших жнив принесете до священика, 11 а він буде колихати 
снопа того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання 
вам; першого дня по святі священик буде колихати його. 
(Лев.23:9-11)

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)

17 Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, 
ви в своїх ще гріхах, 18 тоді то загинули й ті, що в Христі 
упокоїлись! 19 Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому 
житті, то ми найнещасніші від усіх людей! 20 Та нині Христос 
воскрес із мертвих, первісток серед покійних. (1Кор.15:17-20)
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«Христос воскрес із мертвих як Первісток серед тих, що сплять у земному 
поросі. Він є Реальністю, прообразом якої був сніп колихання; Він воскрес саме 
того дня, коли сніп колихання приносили перед Господом. Понад тисячу років 
євреї виконували дану церемонію. Люди збирали з полів перші колоски достиглого 
збіжжя і коли приходили до Єрусалима на свято Пасхи, вони колихали першим 
снопом перед Господом на знак своєї вдячності. Лише після цього служіння 
можна було починати жнива і збирати пшеницю в снопи. Принесений для Гос-
пода сніп символізував жнива. Так і Христос як перший плід уособлював велике 
духовне жниво, котре буде зібране для Божого Царства. Його воскресіння – це 
образ і запорука того, що всі померлі праведники воскреснуть». – Бажання ві-
ків. – С.785, 786.

«[Христос] представляє Богові сніп колихання – тих, котрі були піднесені ра- – тих, котрі були піднесені ра-тих, котрі були піднесені ра-
зом з Ним як представники безлічі людей, котрі воскреснуть під час Його Другого 
приходу». – Там саме. – С.834.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як було представлено в символах воскресіння Христа і тих, які 
воскресли з Ним?

Понеділок	 21	жовтня

2. П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ
а. Також як і в єврейські часи відбувалося святкування 50 днів жнив 

після приношення снопа колихання, які жнива душ були зібрані в день 
П’ятидесятниці («п’ятдесятий» грецькою мовою)? Дії 2:1, 4, 7, 8, 41.

1 Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі вони однодушно 
знаходилися вкупі, 4 Усі ж вони сповнились Духом Святим, 
і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти 
давав. (Дiї.2:1,4)

7 Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один 
до одного: Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? 8 Як же 
кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? 
(Дiї.2:7,8)

41 Отож ті, хто прийняв його слово, охристилися. І 
пристало до них того дня душ тисяч зо три! (Дiї.2:41)
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«Вожді єврейського народу сподівалися, що зі смертю Христа Його справа 
закінчиться, натомість стали свідками дивовижних подій Дня П’ятидесятниці. Вони 
чули, як учні, наділені незнаними досі силою й енергією, проповідували Христа, 
а їхні слова підтверджувалися ознаками й чудесами. В Єрусалимі, цій твердині 
юдаїзму, тисячі відкрито заявляли про свою віру в те, що Ісус із Назарета – Месія.

Учні дивувалися й раділи таким великим жнивам душ». – Дії апосто-
лів. – С.44.

«Що сталося після того, як Святий Дух був злитий в День П’ятидесятниці? 
Радісна новина про воскреслого Спасителя досягла найвіддаленіших куточків 
населеного світу. Коли учні проголошували вістку про благодать, яка спасає, 
серця слухачів упокорювалися силою цієї вістки. Новонавернені стікалися з усіх 
кінців до церкви. Відступники поверталися до Бога. Грішники об’єднувалися з ві-
руючими в пошуках дорогоцінної перлини. Декотрі з найзапекліших противників 
Євангелія ставали його захисниками...

Їх неможливо було зупинити або залякати погрозами. Господь промовляв 
через них; переходячи з одного місця на інше, вони проповідували Євангеліє 
бідним та чинили чудеса Божественною силою благодаті.

Бог може діяти з великою силою, якщо люди обирають керівництво Його 
Духа». – Там саме. – С.48, 49.

б. Як це може служити натхненням для нас в наші дні? Дії 5:30-32.

30 Бог наших отців воскресив нам Ісуса, Якому ви смерть 
були заподіяли, повісивши на дереві. 31 Його Бог підвищив 
Своєю правицею на Начальника й Спаса, щоб дати Ізраїлеві 
покаяння і прощення гріхів. 32 А тих справ Йому свідками 
ми й Святий Дух, що Його Бог дав тим, хто слухняний Йому. 
(Дiї.5:30-32)

«Обітниця Святого Духа не обмежується однією епохою чи одним народом. 
Христос запевнив, що Божественний вплив Його Духа перебуватиме з Його по-
слідовниками до кінця. Від Дня П’ятидесятниці і до теперішнього часу Утішитель 
посилається до всіх, хто цілковито віддав себе на служіння Господеві. До всіх, 
котрі прийняли Христа як особистого Спасителя, Святий Дух приходить як По-
радник, як Сила для освячення, Дороговказ і Свідок. Чим тісніші взаємовідносини 
віруючих із Богом, тим більшою силою й виразністю відзначається їхнє свідчення 
про любов і благодать їхнього Викупителя, яка спасає». – Там саме. – С.49.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Яка місіонерська подія представила найбільш цінні жнива, які 
ми можемо пожати?
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Вівторок	 22	жовтня

3. ЗВУК ТРУБ
а. У єврейській системі труби передували урочистому дню остаточного 

примирення. Яка паралель цього простежувалася в проповіді Вільяма 
Міллера? Левит 23:23-25; Від Матвія 24:32, 33.

23 І промовив Господь до Мойсея, говорячи: 24 Промовляй 
до Ізраїлевих синів, говорячи: Сьомого місяця, першого дня 
місяця буде вам повний спочинок, пам’ять сурмлення, святі 
збори. 25 Жодного робочого зайняття не будете робити, і 
принесете огняну жертву для Господа. (Лев.23:23-25)

32 Від дерева ж фі?ового навчіться прикладу: коли віття 
його вже розпукується, і кинеться листя, то ви знаєте, що 
близько вже літо. 33 Так і ви: коли все це побачите, знайте, 
що близько, під дверима! (Матв.24:32,33)

«[Бог] післав вибраних вісників, щоб вони сповістили світові про близькість 
останнього Суду». – Велика боротьба. – С.339.

«Майже в кожному місті під впливом проповідей [Вільяма Міллера] на-
верталися десятки, а то й сотні людей. У багатьох містах перед ним гостинно 
відчинялися двері протестантських церков майже всіх течій, і запрошення про-
повідувати надходили, як правило, одночасно від служителів декількох громад. 
Його незмінним правилом було не працювати там, куди його не запрошували, 
однак не минуло багато часу, і він вже був неспроможний задовольнити навіть 
половину прохань, з якими зверталися до нього. Багато слухачів, які не поділя-
ли його поглядів щодо встановлення точного часу Другого приходу, все ж були 
переконані в тому, що цей прихід близький і до нього необхідно приготуватися. 
У деяких великих містах діяльність Міллера мала величезний вплив. Торговці 
вином зачиняли свої крамниці та перетворювали їх на молитовні зали; казино 
зачинялися; у житті безбожників, деїстів, універсалістів [прибічників вчення про 
загальне спасіння] і навіть найбільш закостенілих у гріху людей відбувалися зміни. 
Багато хто з них роками не відвідував богослужінь. Церкви різних віровизнань 
майже щогодини влаштовували молитовні зібрання в різних кварталах міста; ді-
лові люди збиралися майже щогодини для молитов, подяки та співу. Особливого 
збудження не помічалося, але майже всі люди розуміли серйозність та урочистість 
моменту. Проповіді Міллера, як і проповіді перших реформаторів, не стільки 
викликали емоції, скільки переконували людей і пробуджували їхнє сумління.

У 1833 р. Міллер отримав дозвіл проповідувати від імені баптистської церкви, 
членом якої був. Переважна більшість служителів цього віровизнання схвалю-
вала його роботу; з їхнього формального дозволу Міллер продовжував свою 
справу». – Там саме. – С.331, 332.
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«Ті, які прийняли адвентистську вістку, усвідомили необхідність розкаяння 
і покори перед Богом. Чимало людей довгий час не могли зробити вибір поміж 
Богом і світом, але тепер вони відчули відповідальність, що прийшов час зайняти 
певну позицію. «Предмети вічності набули в їхніх очах небувалої реальності. 
Небо схилилося до них, і вони почували себе винними перед Богом»... Християни 
прокидалися до нового духовного життя. Вони усвідомлювали, що часу залиши-
лося обмаль, а тому потрібно швидко робити для ближніх те, що вони повинні 
зробити. Усе земне стало другорядним, здавалося, вічність відчинилася перед 
ними, і все тимчасове відступило перед необхідністю зробити великий вибір між 
вічним щастям і вічним прокляттям». – Там саме. – С.340.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Що характеризувало зібрання Вільяма Міллера?

Середа	 23	жовтня

4. ЧАС І ЗВІСТКА
а. Звідки ми знаємо, що Бог, безперечно, діє за іншим графіком?  

Екклезіаста 3:1; Від Марка 1:14, 15.

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

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, ґрунтувалася на відо-
мих пророцтвах. «Часи», про настання яких Він говорив, були періодом, спові-
щеним Даниїлові ангелом Гавриїлом». – Бажання віків. – С.232.

б. Яка історія підтверджує пророчі дослідження Вільяма Міллера?  
Даниїла 9:24-27.

24 Сімдесят років-тижнів призначено для твого народу та 
для міста твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений, і 
міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана, і вічна 
правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння й 
пророк, і щоб помазати Святеє Святих. 25 Та знай і розумій: 
від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля й збудувати Єрусалим, 
аж до Владики Месії сім тижнів та шістдесят і два тижні. І 
вернеться народ, і відбудований буде майдан і вулиця, і то 
буде за тяжкого часу.  26 І по тих шостидесятьох і двох тижнях 
буде погублений Месія, хоч не буде на Ньому вини. 
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А це місто й святиню знищить народ володаря, що 
прийде, а кінець його у повідді. І аж до кінця буде війна, гострі 
спустошення. 27 І Він зміцнить заповіта для багатьох за один 
тиждень, а за півтижня припинить жертву та жертву хлібну. 
І на святиню прийде гидота спустошення, поки знищення й 
рішучий суд кари не виллється на спустошителя. (Дан.9:24-27)

«Ангел Гавриїл сповістив Даниїлові час Першого приходу та деякі найголовні-
ші події з життя й діяльності Спасителя. [Даниїла 9:24 цитується]. Пророчий день 
дорівнює рокові (див. Числа 14:34; Єзекіїля 4:6). Сімдесят седмиць або тижнів, що 
дорівнюють чотириста дев’яносто дням, означають чотириста дев’яносто років. 
Зазначено і початок цього періоду: [Даниїла 9:25 цитується], – тобто шістдесят 
дев’ять тижнів, або чотириста вісімдесят три роки. Указ про відбудову Єрусалима, 
виданий Артаксерксом Лонгіманом, набрав чинності восени 457 року до Н.Хр. 
(див. Ездри 6:14; 7:1, 9).Від цієї дати період у чотириста вісімдесят три роки 
простягається до осені 27 року після Н.Хр. Згідно з пророцтвом, – це відрізок 
часу, після закінчення якого мав з’явитися Месія, Помазаник. Таким чином, 27 
року н.е. Ісус під час Свого хрещення отримав помазання Святим Духом і не-
вдовзі розпочав Своє служіння. Саме тоді було проголошено: «Збулися часи!» 
(Від Марка 1:15).

Далі ангел повідомив: «І Він зміцнить заповіта для багатьох за один тиж-
день». Упродовж семи років після того як Спаситель почав Своє місійне служіння, 
Євангеліє повинно було проповідуватися переважно юдеям – три з половиною 
роки Самим Христом, а пізніше – апостолами. «А за півтижня припинить жерт-
ву та жертву хлібну» (Даниїла 9:27). Навесні 31 року н.е. істинна Жертва була 
принесена світом – Христос був розп’ятий на Голгофі...

Один тиждень – сім років – закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка- – сім років – закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка-– сім років – закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка- сім років – закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка-сім років – закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка- – закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка-– закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка- закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка-закінчився 34 року після Н.Хр. Саме тоді ка-
менуванням Стефана юдеї остаточно засвідчили про своє відкинення Єванге-
лія». – Пророки і царі. – С.698, 699.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Чому для нас життєво важливо розуміти біблійні пророцтва, 
засновані на часі?

Четвер	 24	жовтня

5. ВІРНА ПРОРОЧА ОСНОВА
а. Хоча Вільям Міллер не розумів повністю всі фази служіння Христа, на 

чому він засновував свій заклик до покаяння? Даниїла 8:14. Який заклик 
звернений до нас сьогодні? 1 Петра 1:15, 16.

14 І відказав він мені: Аж до двох тисяч і трьох сотень 
вечорів-ранків, тоді буде визнана очищеною святиня. 
(Дан.8:14)
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15 але за Святим, що покликав вас, будьте й самі святі в 
усім вашім поводженні, 16 бо написано: Будьте святі, Я бо 
святий! (1Петр.1:15,16)

«70 седмиць – 490 днів – були відрізані від 2300 днів; залишається 1810 
днів. Після закінчення 490 днів повинні були ще минути 1810 днів. Додавши 
до 34 р. 1810 років, ми приходимо до 1844 р. Отже, 2300 днів з книги Даниїла 
(8:14) закінчилися в 1844 р. Після завершення цього великого пророчого періо-
ду, за свідоцтвом ангела Божого, мало відбутися «очищення святині». – Велика 
боротьба. – С.328.

«Міллер опирався на загальноприйняту точку зору, що земля є святинею і 
вірив, що очищення святині то є очищення землі вогнем під час приходу Господа. 
Тому, коли він виявив, що закінчення 2300 днів було певним чином пророковано, 
то дійшов до висновку, що цей час і є часом Другого приходу. Він помилився 
через те, що прийняв популярну точку зору щодо святині». – Там саме. – С.352.

«Великий день наближався, і у Своєму Провидінні Бог допустив, щоб пропо-
відувався точний час Другого приходу. Це було допущено, щоб відкрити людям, 
чим були наповнені їхні серця. Ця вістка була призначена для випробування й 
очищення церкви. Люди повинні були самі переконатися, до чого було прив’язане 
їхнє серце: до цього світу чи до Христа і Небес. Вони говорили, що люблять 
Спасителя; тепер вони мали змогу довести свою любов». – Там саме. – С.353.

П’ятниця	 25	жовтня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як було представлено в символах воскресіння Христа і тих, які 
воскресли з Ним?

2. Яка місіонерська подія представила найбільш цінні жнива, які 
ми можемо пожати?

3. Що характеризувало зібрання Вільяма Міллера?

4. Чому для нас життєво важливо розуміти біблійні пророцтва, 
засновані на часі?

5. Яке відкриття було зроблено в результаті дослідження Вільяма 
Міллера? Яким чином це було випробуванням ставлення церкви?
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Субота, 4 листопада 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДУХОВНО-
ГО ЦЕНТРУ КОНФЕРЕНЦІЇ ПІВДЕННОГО МІНДАНАО, 
ФІЛІППІНИ

Мінданао – це другий за величиною 
і найбільший острів на півдні Філіппін. 
Це також назва однієї з трьох острів-
них груп в країні (інші дві – це Лусон 
і Вісейас). Він складається з острова 
Мінданао (з населенням понад 18 
мільйонів) поряд з меншими віддале-
ними островами.

Понад 70% населення Філіппін спо-
відують римо-католицьку релігію, 17% – протестанти, 5-10% – мусульмани, 
а решта – буддисти і ті, котрі належать до інших релігій.

Мова, найбільш вживана в Мінданао, – це себуано (вісайя), хоча офіцій- – це себуано (вісайя), хоча офіцій-– це себуано (вісайя), хоча офіцій- це себуано (вісайя), хоча офіцій-це себуано (вісайя), хоча офіцій-
ними мовами є філіппінська і англійська.

Робота АСД Реформаційного Руху на Філіппінах почалася в Мінданао з 
початку її зародження в 1958 році, а саме в місті Давао. Пізніше було придбано 
будинок в Дігосі, Давао дель Сур, який став першим Духовним Центром у країні. 
З милості Божої робота розвивалася і з цієї першої Місії вона поширилася 
по всій країні і сьогодні ми маємо офіційну Унійну Конференцію з п’ятьма по-
льовими конференціями і дуже активними членами.

У даний момент будівля цього духовного центру дуже зістаріла і замість 
того щоб ремонтувати її, брати вирішили побудувати нову, яка б відповідала 
вимогам діяльності польової конференції. У цьому новому будинку будуть 
кімнати для житла, санвузол і зал для засідань, щоб проводити реорганіза-
ційні зібрання.

«Ми можемо вважати за честь бути співпрацівниками у Бога, жертвуючи 
наші кошти на здійснення Його намірів у цьому світі. У всіх, котрі мають Дух 
Христа, чуйне, співчутливе серце і відкрита, щедра рука. Той, чиї думки по-
глинені Христом, не може бути егоїстом». // Рев’ю енд Геральд, 18 квітня 
1912 року.

Наші брати збирають кошти для цього проекту і їм ще багато чого по-
трібно зробити, щоб завершити його. Наше щире бажання і молитва про те, 
щоб Господь благословив вашу щедрість заради просування Його роботи в 
цьому регіоні.

Ваші брати з Польової Конференції
Південного Мінданао, Філіппіни
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Урок 5 Субота, 2 листопада 2019 року

День Викуплення
«Бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше, – зо всіх гріхів ваших 

станете чисті перед Господом» (Левит 16:30).
«Ми живемо у великий день викуплення, і нині настав час для кожного пока-

ятися перед Богом, сповідати свої гріхи і за допомогою живої віри споглядати на 
заслуги розп’ятого і Живого Спасителя». – Свідоцтва для проповідників. – С.224, 
225.

Додаткові матеріали для вивчення:
Велика боротьба. – С.352-354, 409-422.

Неділя	 27	жовтня

1. ЗАВЕРШАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ 
а. Яку важливу втрачену істину про святиню усвідомили міллерити?  

Левит 16:29-31; До євреїв 8:1, 2; 9:24.

29 І це стане для вас на вічну постанову, сьомого місяця, 
десятого дня місяця будете впокоряти ваші душі, і жодної 
праці не робитимете ви, ані тубілець, ані приходько, що 
мешкає серед вас, 30 бо того дня буде окуп ваш на очищення 
ваше, зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом. 31 
Субота повного відпочинку від праці вона для вас, і ви будете 
впокоряти душі свої, це вічна постанова. (Лев.16:29-31)

1 Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо 
Первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу 
величности, 2 що Він Священнослужитель святині й правдивої 
скинії, що її збудував був Господь, а не людина. (Євр.8:1,2)

24 Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була 
на взір правдивої, але в саме небо, щоб з’явитись тепер перед 
Божим лицем за нас… (Євр.9:24)

«Ми почали ретельніше досліджувати Святе Письмо, з молитвою й серйоз-
ними роздумами, і ось після деякого зволікання світло розсіяло темряву, в якій 
ми перебували, а сумніви і невизначеність розсіялися.

Ми зрозуміли, що пророцтво Даниїла 8:14 не говорить про очищення землі, 
а вказує на заключну роботу нашого Первосвященика в Небесній Святині, на 
завершення викуплення і приготування людей, аби встояти в день Його прихо-
ду». – Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.58.
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«У символічній системі служіння, яка була тінню жертви і священства Христа, 
очищення святині пов’язувалось з останнім актом служіння, яке виконував перво-
священик у річному циклі служіння. Це була заключна робота викуплення – су- – су-– су- су-су-
нення гріхів Ізраїлю. Вона символізувала заключну роботу в служінні нашого 
Первосвященика на небесах, коли Він викреслює гріхи Свого народу, записані 
в небесних книгах. Це служіння включає слідчу роботу і суд, після якого відразу 
ж відбудеться прихід Христа на хмарах небесних з великою силою і славою, бо 
справа кожного буде вирішена до Його приходу». – Велика боротьба. – С.352.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому для міллеритів було важливо продовжувати дослідження 
Біблії?

Понеділок	 28	жовтня

2. УРОЧИСТИЙ ЧАС
а. З часу закінчення 2300 днів у 1844 році, де звершував служіння наш 

Первосвященик, Ісус Христос, і чому це важливо?    
До євреїв 9:1-3; Об’явлення 3:7; 11:19.

1 Мав же і перший заповіт постанови богослужби та 
світську святиню. 2 Була бо уряджена перша скинія, яка 
зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні хліби. 
3 А за другою заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. 
(Євр.9:1-3)

7 І до Ангола Церкви в Філядельфії напиши: Оце каже 
Святий, Правдивий, що має ключа Давидового, що Він 
відчиняє, і ніхто не зачинить, що Він зачиняє, і ніхто не 
відчинить. (Об.3:7)

19 І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його 
в Його храмі з’явився. І зчинилися блискавки, і гуркіт, і громи, 
і землетрус, і великий град... (Об.11:19)

«Час для розкриття всієї важливості дотримання заповідей Божих і для 
випробування Божого народу істиною про суботу настав у той момент, коли 
відчинилися двері у Святеє Святих Небесної Святині, де знаходиться ковчег з 
Десятьма заповідями. Ці двері не відчинялися до тих пір, поки Ісус у 1844 році 
не закінчив служіння у Святому Небесної Святині. Потім Ісус піднявся, зачинив 
двері до Святого, відчинив двері до Святого Святих і пройшов за другу завісу, де 
Він і досі стоїть перед ковчегом і куди тепер простягається віра Ізраїля.

Я бачила, що Ісус зачинив двері до Святого, і ніхто не може відчинити їх, і 
що Він відчинив двері у Святеє Святих, і ніхто не може зачинити їх (Об’явлення 
3:7, 8). І оскільки Ісус відчинив двері у Святеє Святих, де знаходиться ковчег, за-
повіді засяяли дітям Божим, і для них почалося випробування суботою». – Ранні 
твори. – С.42.
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б. Що ми повинні усвідомити в даний момент історії землі?    
1 до Тимофія 5:24.

24 У інших людей гріхи явні і йдуть перед ними на осуд, 
а за іншими йдуть слідкома. (1Тим.5:24)

«Ми живемо нині у великий День викуплення, коли наші гріхи, через сповіда-
ння і розкаяння, йдуть на суд. Бог не приймає від Своїх служителів пасивного, 
бездуховного свідоцтва. Подібне свідчення не несе в собі істини для теперіш-
нього часу. Звістка Божа для нашого часу повинна бути їжею, даною вчасно для 
насичення Божої церкви. Але сатана прагне поступово позбавити Божу звістку 
її сили, щоб люди не змогли підготуватися до дня Господнього.

У 1844 р. наш великий Первосвященик увійшов у Святеє Святих Небесної 
Святині, щоб розпочати слідчий суд. Справи померлих праведних проходять 
нині перед Богом. Коли ця робота завершиться, буде виголошено суд над 
живими. Настільки важливі й дорогоцінні ці священні моменти!» – Вибрані ві-
сті. – Кн.1. – С.124, 125.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Що означали «відчинені й зачинені двері» в 3 розділі книги 
Об’явлення?

Вівторок	 29	жовтня

3. СЛІДСТВО: СПРАВА ЗА СПРАВОЮ
а. Що показує, що Суд стосується кожного з нас особисто?   

Екклезіаста 11:9; Від Матвія 12:36; Даниїла 7:9, 10.

9 Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай 
буде веселе за днів молодощів твоїх! І ходи ти дорогами 
серця свого й видінням очей своїх, але знай, що за все це 
впровадить тебе Бог до суду! (Екл.11:9)

36 Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, 
дадуть вони відповідь судного дня! (Матв.12:36)

9 Я бачив, аж ось поставили престоли, і всівся Старий 
днями. Одежа Його біла, як сніг, а волосся голови Його немов 
чиста вовна, а престол Його огняне полум’я, колеса Його 
палахкотючий огонь. 10 Огненна річка пливла й виходила 
з-перед Нього; тисяча тисяч служили Йому, і десять тисяч 
десятків тисяч стояли перед Ним; суд усівся, і розгорнулися 
книги. (Дан.7:9,10)
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«Справа кожного з нас розглядається у небесному суді. Ми будемо судимі 
згідно з тими вчинками, які здійснювали в тілі. Коли служіння викуплення від-
бувалося первосвящеником у Святому Святих земної святині, люди повинні 
були упокорювати свої душі перед Богом, сповідаючись у своїх гріхах, щоб вони 
могли бути викуплені і стерті. Невже в нинішній істинний День викуплення, коли 
Христос у Небесній Святині заступається за Свій народ і коли проголошується 
остаточне, безповоротне рішення про кожного з нас окремо, від нас вимагається 
щось менше?» – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.125.

б. Про що це повинно змусити нас замислитися? Екклезіаста 12:13, 14.

13 Підсумок усього почутого: Бога бійся, й чини Його 
заповіді, бо належить це кожній людині! 14 Бо Бог приведе 
кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе! 
(Екл.12:13,14)

«Яким є наше становище у цей урочистий і великий час? На жаль, яка гординя 
в церкві; яке лицемірство, брехня, погоня за модою, любов до розваг, прагнення 
до переваги! Всі ці гріхи затьмарюють розум, і вічні істини ледь можна розрізнити. 
Невже ми не звернемося до Писання, щоб дізнатися, де нині наше місце у світовій 
історії? Невже ми не розуміємо, яка робота здійснюється заради нас у цей час 
і яку позицію слід займати нам, грішникам, коли триває ця робота викуплення? 
Якщо ми не байдужі до спасіння наших душ, ми повинні зробити рішучі зміни. Нам 
необхідно звертатися до Господа зі справжнім каяттям; ми повинні в глибокому 
душевному розкаянні сповідати свої гріхи, щоб вони були стерті.

Ми повинні звільнитися від чар ворога. Ми швидко наближаємося до за-
вершення часу нашого випробування. Нехай кожна душа запитає: «Яким є моє 
становище перед Богом?» Нам не дано знати, як скоро наші імена виявляться 
на вустах Христа, а наші справи будуть остаточно вирішені. Якими, о, якими 
будуть ці рішення? Чи належатимемо ми до праведників чи опинимося серед 
грішників?» – Там саме. – С.125, 126.

«Сцени, які пов’язані із заключною роботою викуплення, – урочисті. 
О, настільки важливими є ці інтереси, яких ми торкаємось!» – Дух Проро-
цтва. – Т.4. – С.314, 315.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Що означали «відчинені й зачинені двері» в 3 розділі книги 
Об’явлення?
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Середа	 30	жовтня

3. ЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЧАСУ
а. Чому перед поверненням Христа необхідний слідчий Суд?    

Від Матвія 16:27; Об’явлення 22:12.

27 Бо прийде Син Людський у славі Свого Отця з 
Анголами Своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами 
його. (Матв.16:27)

12 Ото, незабаром приходжу, і зо Мною заплата Моя, щоб 
кожному віддати згідно з ділами його. (Об.22:12)

«Як у давнину гріхи народу вірою покладалися на жертву за гріх і через її 
кров символічно вносилися до земної святині, так і в Новому Заповіті гріхи лю-
дини, котра кається, вірою покладаються на Христа і фактично переносяться 
до Небесної Святині. І як прообразне очищення земної святині здійснювалося 
через усунення з неї гріхів, якими вона була опоганена, так і фактичне очи-
щення Небесної Святині має відбутися через видалення або знищення гріхів, 
які там записані. Але перш ніж це відбудеться, повинні бути досліджені книги, 
щоб визначити тих, хто через розкаяння в гріхах і віру в Христа може отримати 
спасіння. Тому очищення святині передбачає і роботу слідчого суду. Слідчий суд 
завершиться перед Другим Приходом Христа, Який прийде спасти Свій народ; 
Він принесе відплату, «щоб кожному віддати згідно з ділами його» (Об’явлення 
22:12). – Велика боротьба. – С.421, 422.

б. З кого починається Суд? 1 Петра 4:17.

17 Бо час уже суд розпочати від Божого дому; а коли він 
почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться 
Божій Євангелії? (1Петр.4:17)

«У прообразному служінні тільки ті, хто приходив до Бога, визнаючи свій гріх 
та розкаявшись в ньому, і чиї гріхи через кров жертви за гріх були символічно 
перенесені до святині, могли взяти участь у служінні великого Дня очищення. Так 
і у великий День остаточного примирення і слідчого суду будуть розглядатися 
тільки справи Божого народу. Суд над нечестивими – це інша, окрема подія, яка 
відбудеться пізніше». – Там саме. – С.480.

в. Коли і хто судитиме безбожних? 1 до коринтян 6:2, 3.

2 Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж 
будете ви світ судити, то чи ж ви негідні судити незначні 
справи? 3 Хіба ви не знаєте, що ми будем судити Анголів, а 
не тільки життєве? (1Кор.6:2,3)
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«Протягом тисячі років між першим і другим воскресінням відбудеться суд над 
безбожними... У цей час, як і передрік апостол Павло, «святі світ судитимуть» 
(1 до коринтян 6:2). Разом з Христом вони судитимуть беззаконних». – Там 
саме. – С.660, 661.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому слідчий Суд – це настільки важлива істина?

Четвер	 31	жовтня

5. УПОДІБНЮЮЧИСЬ ДО СТАНДАРТУ
а. Що завдяки Своїй милості звершує Бог, щоб гарантувати наше проход-

ження останнього суду? До римлян 8:28, 29; До ефесян 4:11-13.

28 І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний 
Його постановою, усе допомагає на добре. 29 Бо кого Він 
передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами. 
(Рим.8:28,29)

11 І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за 
пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, 
12 щоб приготувати святих на діло служби для збудування 
тіла Христового, 13 аж поки ми всі не досягнемо з’єднання 
віри й пізнання Сина Божого, Мужа досконалого, у міру зросту 
Христової повноти… (Еф.4:11-13)

«Бог привертає нас до Себе, щоб зробити нас подібними до Христа». // Рев’ю 
енд Геральд, 21 січня 1896 року.

«У вірному, смиренному, щирому християнинові формуватиметься доско-
налий характер, і його серце буде постійно уподібнюватися до образу Христа. 
Його життя протікатиме по каналах благодійництва та любові. Такими будуть ті, 
хто утвердиться в Бозі. Роботу, яку почала благодать, якщо вона з’єднається з 
серйозними зусиллями наблизитися до Ісуса, – слава закінчить у царстві Божо- – слава закінчить у царстві Божо-слава закінчить у царстві Божо-
му». // Там саме, 3 червня 1880 року.

б. Чому Закон Божий важливий для того, щоб уподібнити наш характер до 
образу Ісуса? До римлян 7:7; 1 до Тимофія 1:8-10; 1 Івана 1:9.

7 Що ж скажемо? Чи Закон то гріх? Зовсім ні! Але я не пізнав 
гріха, як тільки через Закон, бо я не знав би пожадливости, 
коли б Закон не наказував: Не пожадай. (Рим.7:7)
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8 Знаємо ж, що закон добрий, коли хто його законно 
виконує; 9 знаємо й те, що закон не даний для праведника, 
але для беззаконних і непокірливих, безбожних і грішників, 
несправедливих і нечистих, для тих, що ображають батька 
й матір, для душогубців, 10 розпусників, мужоложців, 
розбійників, ошуканців, кривоприсяжників і для всього 
іншого, що противиться здоровому навчанню, (1Тим.1:8-10)

9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди 
всілякої. (1Iван.1:9)

«Велика робота повинна бути здійснена для нас, перш ніж ми зможемо мати 
досконалість християнського характеру. Закон Божий є стандартом правед-
ності. Це дзеркало, в яке ми повинні дивитися, щоб побачити недоліки нашого 
характеру. Коли ми дивимося у звичайне дзеркало, воно показує нам недоліки 
нашої зовнішності, але не видаляє жодної плями; ми повинні піти і вмитися, 
якщо хочемо стати чистими. Так само і з Законом Божим. Він є Божим великим 
дзеркалом або моральним детектором гріха; але в Законі немає здатності, яка 
може спасати, він не має сили пробачити грішника... Що тоді повинен зробити 
грішник? Він повинен покаятися перед Богом і повірити в нашого Господа Ісуса 
Христа. В Його дорогоцінній Крові можуть бути омиті всі плями гріха». // Справжня 
істина, 3 листопада 1885 року.

П’ятниця	 1	листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому для міллеритів було важливо продовжувати дослідження 
Біблії?

2. Що означали «відчинені й зачинені двері» в 3 розділі книги 
Об’явлення?

3. Чому слідчий Суд – це настільки важлива істина?

4. Чому праведні й грішні судимі в різний час?

5. Що ми повинні робити, коли Закон показує вади нашого харак-
теру?
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Урок 6 Субота, 9 листопада 2019 року

Розсудливiсть
«Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі й пильнуйте в мо-

литвах» (1 Петра 4:7).
«Ми не повинні втрачати пильність навіть на мить... Ми живемо у великий 

День Викуплення, і нам слід постійно вивчати ту священну роботу, яку Христос 
звершує в даний час для народу Божого у Небесній Святині». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.5. – С.520.

Додаткові матеріали для вивчення:
Велика боротьба. – С.479-491.

Неділя	 3	листопада

1. УРОЧИСТИЙ МОМЕНТ
а. Що в єврейському народі характеризувало той час, коли первосвященик 

здійснював служіння у Святому Святих? Левит 16:29, 30.

29 І це стане для вас на вічну постанову, сьомого місяця, 
десятого дня місяця будете впокоряти ваші душі, і жодної 
праці не робитимете ви, ані тубілець, ані приходько, що 
мешкає серед вас, 30 бо того дня буде окуп ваш на очищення 
ваше, зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом. 
(Лев.16:29,30)

«Підняття цієї завіси [біля входу до Святого Святих] та свавільне вторгнення 
у священне таїнство Святого Святих означало смерть. Бо над престолом милості 
перебувала слава Найсвятішого – слава, котру жодна людина не могла спогля- – слава, котру жодна людина не могла спогля-слава, котру жодна людина не могла спогля-
дати і залишитися живою. Один раз на рік у день, призначений для служіння у 
Святому Святих, первосвященик із тремтінням входив у присутність Божу, тоді 
як хмари пахощів від кадила приховували славу від його очей. У дворах храму 
завмирали всі звуки. Жодний священик не здійснював служіння біля жертовників. 
Безліч прочан, схилившись у мовчазному благоговінні, підносили свої прохання 
про Божу милість». – Служіння зцілення. – С.437, 438.

«Первосвященик завжди з трепетом входив у Святеє Святих, а народ у цей 
час чекав його повернення у тривожному мовчанні. Їхні серця були звернені 
до Бога, і єдиним їхнім бажанням у цей момент було отримати благословення 
Всевишнього. Перед кришкою ковчега Бог спілкувався з первосвящеником. 
Якщо той перебував у Святому Святих довше звичайного, люди часто жахалися, 
побоюючись, що через їхні гріхи або через власні гріхи первосвященика слава 
Божа вбила його». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.274, 275.
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«Нехай церква почне справу очищення перед Богом з каяття, смирення, 
глибокого дослідження серця, бо ми живемо в прообразний день очищення – уро- – уро-уро-
чистий момент, який визначає нашу вічну долю». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.378.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому народ хвилювався, якщо первосвященик затримувався у 
Святому Святих?

Понеділок	 4	листопада

2. ІЛЮСТРАЦІЯ ДЛЯ НАС
а. Як урочистість щорічного служіння очищення відображає нинішню 

роботу нашого Первосвященика у Святому Святих Небесної Святині? 
 1 до коринтян 10:11; Софонії 2:1-3.

11 Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам 
на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. (1Кор.10:11)

1 Посоромтеся та застидайтесь, народе без сорому, 2 
поки народиться установлене, мине день, як полова! поки не 
прийде на вас лютість гніву Господнього, поки не прийде на 
вас день Господнього гніву! 3 Шукайте Господа, всі покірні 
землі, хто виконує право Його! Шукайте правди, шукайте 
смирення, може будете сховані ви в день Господнього гніву! 
(Соф.2:1-3)

«Сьогодні ми живемо у великий День Викуплення. У прообразному служінні, 
коли первосвященик здійснював очищення Ізраїлю, всі повинні були розкаятись у 
гріхах, впокорюючи свої душі перед Господом, щоб не бути винищеними з-посеред 
народу. Так само всі, хто бажає, щоб їхні імена залишалися в Книзі життя, повинні 
тепер, в ці дні випробування, яких вже не так багато залишилося, впокорювати 
свої душі перед Богом, жалкуючи про скоєний гріх та щиро каючись. Необхідне 
глибоке, ретельне дослідження серця. Чимало тих, які називають себе христи-
янами, повинні позбутися легковажності та несерйозності. Запекла боротьба 
чекає усіх, хто бажає перемогти недобрі нахили своєї натури і панувати над ними. 
Справа приготування – це особиста справа кожного зокрема. Ми не спасаємося 
групами. Чистота і посвячення одного не можуть компенсувати відсутність цих 
якостей в іншому. Хоч усі народи стануть перед Божим судом, проте справа кожної 
людини буде так уважно й ретельно досліджуватися Богом, ніби крім неї немає 
більше нікого на землі. Кожний має бути випробуваний та знайдений без плями 
і вади або чогось подібного». – Велика боротьба. – С.489, 490.
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б. Які застереження Спасителя особливо використовуються сьогодні?  
Від Марка 13:33; Об’явлення 3:3.

33 Уважайте, чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час 
той настане! (Мар.13:33)

3 Отож, пам’ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А 
коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати 
не будеш, якої години на тебе прийду. (Об.3:3)

«Як важливі ті події, що пов’язані з завершальною справою викуплення! 
Настільки важливі переваги, які вони містять в собі! Зараз у Небесній Святині 
відбувається суд. Він триває вже багато років. Незабаром – ніхто не знає, як 
скоро, – почнуть розглядати справи живих, і тоді в присутності Бога буде до- – почнуть розглядати справи живих, і тоді в присутності Бога буде до-– почнуть розглядати справи живих, і тоді в присутності Бога буде до- почнуть розглядати справи живих, і тоді в присутності Бога буде до-почнуть розглядати справи живих, і тоді в присутності Бога буде до-
сліджуватися наше життя...

Коли завершиться слідчий суд, доля кожного буде вирішена або на життя, 
або на смерть. Час випробовування закінчиться незадовго перед з’явленням 
Господа на хмарах небесних...

Праведні та нечестиві продовжуватимуть жити на землі у своєму смертному 
стані; люди будуть сіяти і будувати, їсти і пити, зовсім не здогадуючись про те, 
що в Небесній Святині вже схвалене остаточне, безповоротне рішення». – Там 
саме. – С.490, 491.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Чому нинішній день викуплення закликає до серйозності з нашого 
боку?

Вівторок	 5	листопада

3. ПРОЯВЛЯЮЧИ ОБАЧНІСТЬ
а. Яка істина повинна бути глибоко закарбована в розумі кожного христи-

янина в цей час земної історії? 1 до коринтян 10:12; 1 Петра 4:7.

12 Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, 
щоб не впасти! (1Кор.10:12)

7 Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі й 
пильнуйте в молитвах! (1Петр.4:7)
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«Тим, хто приймає Христа й у своїй початковій упевненості говорить: «Я 
спасенний», загрожує небезпека покладатися на самих себе. Вони випускають з 
уваги власні слабості і постійну потребу в Божественній силі... Наша єдина без-
пека – постійне недовір’я до себе та відчуття залежності від Христа». – Наочні 
уроки Христа. – С.155.

«Кожному з нас добре було б подивитися в дзеркало царського Закону Божого 
і побачити в ньому віддзеркалення Божого характеру. Будемо уважні до того, щоб 
не знехтувати сигналами небезпеки та застереження, даними нам в Його Слові. 
Якщо ставитися недбало до всього цього і не перемогти вади характеру, тоді ці 
недоліки отримають перемогу над тими, хто володіє ними, і вони, у свою чергу, 
впадуть в оману, відступ і відкритий гріх. Розум, який не піднявся до найвищого 
духовного рівня, з часом втратить здатність зберігати навіть те, що він колись 
набув». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.537.

«Завдяки повному підпорядкуванню волі Божій ми опинимося у вигідній по-
зиції і зрозуміємо необхідність рішучого відмежування від звичок і звичаїв світу. 
Ми не маємо права лише злегка піднімати наш прапор над світськими нормами, 
але зобов’язані робити цю відмінність явною». – Основи християнського ви-
ховання. – С.289.

б. До якого застереження ми повинні дослухатись з молитви Ісуса до Свого 
Отця, яка відкриває Його план для кожного з нас? Від Івана 17:17.

17 Освяти Ти їх правдою! Твоє слово то правда. (Iван.17:17)

«Якщо ви сядете з безтурботними, кажучи: «Я спасенний» і нехтуватимете 
заповідями Божими, ви навічно загинете. У Христі – істина, страшна для без- – істина, страшна для без-істина, страшна для без-
турботних і ледачих. У Христі – істина, сповнена миром і радістю для слухняних. 
Це – радість Святого Духа. Відкрийте ваш розум і серце, щоб бачити кожен про- – радість Святого Духа. Відкрийте ваш розум і серце, щоб бачити кожен про-– радість Святого Духа. Відкрийте ваш розум і серце, щоб бачити кожен про- радість Святого Духа. Відкрийте ваш розум і серце, щоб бачити кожен про-радість Святого Духа. Відкрийте ваш розум і серце, щоб бачити кожен про-
мінь світла, що ллється від престолу Божого.

Не час бути байдужими, безтурботними і тими, що люблять розкіш. Хрис-
тос прийде з силою і великою славою. Чи ви готові? Чи позбавляєтесь ви своїх 
гріхів? Чи освячуєтесь істиною у відповідь на молитву Христа?» – Вибрані ві-
сті. – Кн.1. – С.318.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Незважаючи на цю реалію, яким є ставлення більшості людей, 
котрі сповідують християнство?
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Середа	 6	листопада

4. УНИКАЮЧИ СИНДРОМУ
а. Яке ставлення Ісус визначає як негативне і характерне для цієї остан-

ньої ери історії церкви, коли Він звершує служіння у Святому Святих? 
Об’явлення 3:14-16.

14 І до Ангола Церкви в Лаодикії напиши: Оце каже Амінь, 
Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива: 15 Я знаю 
діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи 
гарячий ти був! 16 А що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, 
то виплюну тебе з Своїх уст... (Об.3:14-16)

«Вісники були післані з застереженнями, викриттями та вмовляннями. Божі 
слуги плакали і молилися через теплий стан церкви. Деякі, можливо, пробуджу-
ються, але тільки для того, щоб знову забути про свій гріх та небезпеку. Захо-
плення, світськість, злість, заздрість, гордість, боротьба за перевагу роблять наші 
церкви слабкими і безсилими. Деякі з післанців Христа несуть важкий тягар на 
своїх душах, через те, що до їхньої звістки ставляться як до порожньої балака-
нини. Погляд Ісуса, який дивиться крізь століття, зосередився на теперішньому 
часі, коли Він сказав: «О, якби, й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для 
миру тобі!» Це й досі твій день, о, церква Божа, яку Він зробив берегинею Сво-
го Закону. Але цей день довіри і випробування швидко наближається до кінця. 
Сонце швидко наближається до заходу. Чи може воно зайти, і ти не будеш зна-
ти, що служить для миру твого? Невже повинен бути виголошений остаточний 
вирок: «Та тепер від очей твоїх сховане це»? Кажу вам, що це має стривожити 
нас». // Рев’ю енд Геральд, 2 листопада 1886 року.

б. З яким серйозним закликом Господь звертається до кожного з нас? 
Об’явлення 3:17-21.

17 Бо ти кажеш: Я багатий, і збагатів,і не потребую 
нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і 
сліпий, і голий! 18 Раджу тобі купити в Мене золота, в огні 
перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і 
щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти 
свої очі, щоб бачити. 19 Кого Я люблю, тому докоряю й караю 
того. Будь же ревний і покайся! 20 Ось Я стою під дверима та 
стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до нього 
ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо Мною. 21 Переможцеві 
сісти Я дам на Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг був, і 
з Отцем Своїм сів на престолі Його. (Об.3:17-21)
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«Настав час ревно шукати Господа, кажучи з Яковом: «Не пущу Тебе, коли 
не поблагословиш мене». Марно докладати нерегулярних зусиль, тільки щоб 
знову впасти в духовну летаргію і теплоту. Минуле, зі зневаженою милістю, з не 
прийнятими до уваги умовляннями, з невиправленими земними пристрастями, 
з невикористаними привілеями, з храмом душі, наповненим опоганеними святи-
нями, – все це записано у небесних книгах. Але найбільш урочисті моменти ще 
перед вами. Через те, що ви зневажали в минулому, зусилля, які ви докладаєте 
зараз, повинні бути більш ревними.

Спаситель звертається до Свого народу: «Будь же ревний і покайся!» Не 
проповідниками ви знехтували, не застереження людей ви відкинули, не проро-
ків Мною надісланих ви відмовилися слухати, але свого Спасителя, свою єдину 
Надію. Якщо ви загинете, то тільки ви самі будете винні в цьому». – Там саме.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як ми можемо бути позбавлені від проблеми Лаодикії?

Четвер	 7	листопада

5. СХИЛЯЮЧИСЬ ПЕРЕД ГОСПОДОМ
а. Як справжні послідовники Христа протиставляються тим, які знахо-

дяться у цьому світі в ці останні дні? 2 до Тимофія 3:2 (перша частина); 
Якова 4:10.

2 Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, 
горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, 
непобожні… (2Тим.3:2)

10 Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме! 
(Як.4:10)

«Чи упокорять наші громади себе перед Господом у цей день викуплення? 
Чи усунуть вони гріхи, які опоганюють одяг їхнього характеру і відокремлюють їх 
від Бога? Сьогодні день наших відвідин. Не чекайте майбутнього, більш зручного 
часу, коли хрест, який потрібно нести, буде менш важким, коли схильності тілес-
ного серця будуть підкорені з меншими зусиллями. «Сьогодні, – говорить Дух 
Божий, – як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець». 
Сьогодні йдіть і працюйте, або запізнитесь на один день. Враження, яке ви відчули 
сьогодні, може не бути таким сильним завтра. Тенета сатани можуть зімкнутися 
навколо вас. Світильник може бути зрушений з місця його і ви залишитеся в 
темряві. «Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє». Вірний Свідок 
каже: «Ось Я стою під дверима та стукаю». Кожне застереження, викриття і 
вмовляння у Слові Божому або через Його уповноважених вісників – це стукіт у 
двері серця; це голос Ісуса, який просить Його впустити. 
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З кожним неприйнятим до уваги стукотом, ваша рішучість увійти стає слабкі-
шою і слабкішою. Якщо відразу не взяти до уваги голос Ісуса, то в нашому розумі 
він змішується з безліччю інших голосів, турботи і справи світу поглинають увагу 
і переконання зникає. Серце стає менш сприйнятливим і впадає в небезпечну 
несвідомість щодо плинності часу і великої вічності у майбутньому. Небесний 
Гість стоїть біля ваших дверей, поки ви нагромаджуєте перешкоди, що заважають 
Йому увійти. Ісус стукає за допомогою процвітання, яке Він вам дає. Він обсипає 
вас благословеннями, щоб випробувати вашу вірність, аби вони від вас пере-
ходили до інших. Чи дозволите ви своєму егоїзму звеличуватись?» // Рев’ю енд 
Геральд, 2 листопада 1886 року.

П’ятниця	 8	листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому народ хвилювався, якщо первосвященик затримувався у 
Святому Святих?

2. Чому нинішній день викуплення закликає до серйозності з нашого 
боку?

3. Незважаючи на цю реалію, яким є ставлення більшості людей, 
котрі сповідують християнство?

4. Як ми можемо бути позбавлені від проблеми Лаодикії?

5. Яким чином Ісус стукає у двері мого серця?
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Урок 7 Субота, 16 листопада 2019 року

Книги
«І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорну-

лися книги, і розгорнулась інша книга, – то книга життя. І суджено мертвих, 
як написано в книгах, за вчинками їхніми» (Об’явлення 20:12).

«Незліченна кількість зібралася перед великим престолом, який займала 
велична Особа. Кілька книг лежало перед Ним, і на обкладинках кожної з них 
було написано золотими літерами, ніби палаючим вогнем: «Головна книга 
неба». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.384.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.384-387.

Неділя	 10	листопада

1. СУДИМІ ЗГІДНО З НАПИСАНИМ У КНИГАХ
а. Як перший ангел з Об’явлення проголошує суд і що відбувається на небі 

у цей час? Об’явлення 14:6, 7; Даниїла 7:9, 10.

6 І побачив я іншого Ангола, що летів серед неба, і мав 
благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному 
людові, і племені, і язику, і народові. 7 І він говорив гучним 
голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала 
година суду Його, і вклоніться Тому, Хто створив небо, і землю, 
і море, і водні джерела! (Об.14:6,7)

9 Я бачив, аж ось поставили престоли, і всівся Старий 
днями. Одежа Його біла, як сніг, а волосся голови Його немов 
чиста вовна, а престол Його огняне полум’я, колеса Його 
палахкотючий огонь. 10 Огненна річка пливла й виходила 
з-перед Нього; тисяча тисяч служили Йому, і десять тисяч 
десятків тисяч стояли перед Ним; суд усівся, і розгорнулися 
книги. (Дан.7:9,10)

«День за днем у небесних книгах записуються ваші слова, ваші дії і ваш 
вплив». – Щоб мені пізнати Його. – С.234.

«Бог знає кожну думку, кожний намір, кожний план, кожне спонукання. Книги 
небесні записують гріхи, які були б здійснені, якби з’явилася можливість. Бог 
розгляне кожну справу на суді і все таємне... Бог має досконалу фотографію 
кожного людського характеру і цю фотографію Він порівнює зі Своїм Законом. 
Він відкриває людині недоліки, які псують її життя, і закликає її розкаятися і за-
лишити гріх». // Ознаки часу, 31 липня 1901 року.
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«Нехай кожен з нас подумає про те, що записується в небесних книгах про 
наше життя, наш характер і наше ставлення до Бога... Досліджуймо наше минуле 
життя і запитаймо себе, чи доводили ми нашу любов до Ісуса тим, що прагнули 
бути схожими на Нього, і чи працювали так, як працював Він, щоб спасти всіх, 
за кого Він помер». – Піднесіть Його. – С.325.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Звідки ми знаємо, що свідоцтво на Суді правильне і істинне?

Понеділок	 11	листопада

2. ОБ’ЄДНАНІ З ХРИСТОМ ЗАРАХОВАНІ
а. Що відбувається на небі, коли людина відкрито заявляє, що служить 

Христу? Від Луки 10:20 (остання частина); До филип’ян 4:3 (остання 
частина).

20 …але тіштесь, що ваші ймення записані в небі! 
(Лук.10:20)

3 ….допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали 
мені та Климентові й іншим моїм співробітникам, яких імення 
записані в Книзі Життя. (Фил.4:3)

«Коли ми стаємо дітьми Бога, наші імена записуються в Книзі життя Агнця і 
вони залишаються там до слідчого суду. Тоді ім’я кожної людини буде названо і 
записи її життя будуть розглянуті». – У Небесних оселях. – С.360.

«Ім’я чорношкірого записано в Книзі життя поруч з ім’ям білої людини. Всі 
єдині у Христі». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.342.

«Ваше ім’я може бути настільки бездоганним, що по праву не зможе згадува-’я може бути настільки бездоганним, що по праву не зможе згадува-я може бути настільки бездоганним, що по праву не зможе згадува-
тися у поєднанні з чимось нечесним і несправедливим, але буде в пошані у всіх 
добрих і чистих і буде записано у Агнця в Книзі життя, щоб стати безсмертним 
серед святих ангелів». – Дивовижна Божа благодать. – С.111.

б. Чому життєво важливо, щоб нами насправді керував Святий Дух?   
До римлян 8:14.

14 Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. 
(Рим.8:14)
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«Життєдайна сила Духа Божого повинна жити в кожній людині, щоб працю-
вали всі духовні м’язи і сухожилля. Без Духа Святого і дихання життя совість 
засинає, втративши духовне життя. Імена багатьох духовно мертвих людей за-
писані в церковних книгах, але їх немає у Книзі життя Агнця. Вони можуть при-
єднатися до церкви, але вони не об’єдналися з Господом. Вони можуть старанно 
виконувати свої обов’язки і вважатися живими, але про багатьох з них можна 
сказати: «Маєш ім’я, ніби живий, а ти мертвий». – Біблійний коментар АСД [з 
коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1166.

«Ми не спасаємося приналежністю до будь-якої деномінації, назва релігій-
ної конфесії не має сили допомогти нам знайти прихильність в очах Бога. Ми 
спасаємося кожен особисто, як віруючі в Господа Ісуса Христа. І «спасені ви 
благодаттю через віру, а це не від вас, то – дар Божий». Наші імена можуть 
бути записані в книгах найбільш духовної з церков, проте ми можемо не належати 
Христу, і наші імена можуть бути не записані в Книзі життя Агнця». // Рев’ю енд 
Геральд, 10 лютого 1891 року.

«Члени церкви завжди повинні пам’ятати про те, що тільки один факт запису 
їхніх імен в церковних книгах не спасе їх. Вони повинні так проявити себе, щоб 
Бог схвалив їхнє життя, що вони – працівники, яких Він не соромиться. День за 
днем вони повинні формувати свій характер відповідно до вказівок Христа. Вони 
повинні перебувати в Ньому, постійно проявляючи віру в Нього». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.9. – С.48.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Яким чином наша відповідальність перед Богом простягається 
далеко за межі церковного членства?

Вівторок	 12	листопада

3. ТОЧНІ ЗАПИСИ
а. У той час як наші імена можуть бути вписані в Книгу життя Агнця, що 

ще ретельно записується? Приповісті 15:3.

3 Очі Господні на кожному місці, позирають на злих та на 
добрих. (Пр.15:3)

«Всі ваші справи, якими б таємними вони вам не здавалися, відкриті перед 
Небесним Отцем. Ніщо не приховано, ніщо не залишиться в таємниці. Всі ваші 
вчинки і мотиви відкриті перед очима Його. Йому добре відомі всі ваші слова і 
думки». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.82.
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«Пам’ятай про те, що твій характер закарбовується Великим Художником 
в небесних книгах записів так само чітко і скрупульозно, як відображається об-
личчя на фотографії. Що кажуть про тебе записи у небесних книгах? Чи зміниш 
ти свій характер відповідно до Зразка – Ісуса Христа? Чи омиваєш ти одяг свого 
характеру і чи вибілюєш його в Крові Агнця?» – Свідоцтва про інтимні стосунки, 
подружню невірність і розлучення. – С.62.

«Якщо ми хочемо бути переможцями, то повинні досліджувати наші серця, 
щоб бути впевненими в тому, що ми не плекаємо нічого образливого для Бога. 
В іншому випадку ми не можемо носити білий одяг, який тут обіцяний. Якщо ми 
бажаємо стояти перед Богом у білому одязі, який є праведність святих, нам слід 
тепер звершити цю роботу і стати переможцями». – Історичні нариси. – С.138.

б. Яким є Божий план у цій роботі? Об’явлення 11:1.

1 І дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано: Устань, 
і зміряй храма Божого й жертівника, і тих, хто вклоняється в 
ньому. (Об.11:1)

«Йде великий суд і вже триває деякий час. Тепер Господь каже: «Зміряй 
храма... і тих, хто вклоняються в ньому». Пам’ятай, коли ти займаєшся своїм 
бізнесом, Бог «змірює» тебе, коли виконуєш свої домашні обов’язки, коли береш 
участь у бесіді, Бог «змірює» тебе...

Коли ми виконуємо нашу роботу, нам необхідно пам’ятати, що є Той, Хто 
спостерігає за духом, з яким ми виконуємо її. Невже ми не внесемо Спасителя у 
наше щоденне життя, у нашу земну роботу і домашні обов’язки? Тоді в Ім’я Бога 
ми хочемо залишити позаду все, у чому немає необхідності, всілякі плітки й марні 
відвідування і представимо себе слугами Живого Бога». – Біблійний коментар 
АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.7. – С.972.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому і як ми «змірюємося» саме зараз?

Середа	 13	листопада

4. ЗГЛАДЖУВАННЯ
а. Хоча наші імена можуть бути вписані в Книгу життя, що все ще можли-

во? Псалом 69:29. Яким є Боже бажання для нас? До филип’ян 2:14, 15.

29 нехай скреслені будуть із книги життя, і хай не будуть 
записані з праведними! (Пс.68:29)

14 Робіть усе без нарікання та сумніву, 15 щоб були ви 
бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та 
розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі… 
(Фил.2:14,15)
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«Час швидко біжить, і кожна справа незабаром буде розглянута на суді, і 
або наші гріхи, або наші імена будуть стерті з Книги життя». – Сини і доньки 
Бога. – С.49.

«Ти не можеш, подумки погоджуючись з істиною, не жити по ній, оскільки тебе 
завжди захоплювало життя, яке відповідає зовнішньому сповіданню. Мені була 
показана книга, в якій твоє ім’я було поруч разом з багатьма іншими іменами. 
Навпроти твого імені виднілася чорна пляма. Ти подивився на неї і сказав: «Вона 
ніколи не зітреться». Ісус підняв над цією плямою Свою поранену руку і сказав: 
«Тільки Моя Кров може зітерти її. Якщо з цього часу ти обереш шлях упокоре-
ного послуху і покладатимешся виключно на заслуги Моєї Крові, яка одна тільки 
може покрити твої минулі злочини, то Я зітру твої беззаконня і покрию твої гріхи. 
Але якщо ти обереш шлях беззаконників, то й пожнеш відплату беззаконників. 
Відплата за гріх – смерть».

Я бачила, що злі ангели оточують тебе, намагаючись відвернути твій по-
гляд від Христа і змусити тебе дивитися тільки на Бога-Суддю, щоб ти втратив 
з поля зору любов, співчуття і милосердя розп’ятого Спасителя, Який з радістю 
спасе всіх, хто приходить до Нього. Ангел сказав: «А коли хто згрішить, то 
маємо Заступника перед Отцем, – Ісуса Христа, Праведного». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.1. – C.543, 544.

«Якщо ми хочемо бути справжнім світлом у цьому світі, то в нас повинен 
панувати люблячий, жалісливий дух Христа. Любити так, як любив Христос, 
означає щось більше, ніж просто виявляти самовладання в житті. Це означає, 
що ми повинні чинити безкорисливо повсякчас і на всякому місці». – Моє життя 
сьогодні. – С.80.

б. Який привілей ми маємо як християни і яка відповідальність супроводжує 
цей привілей? 1 Івана 3:1-3.

1 Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були 
дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що Його не 
пізнав. 2 Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, 
що ми будемо. Та знаємо, що, коли з’явиться, то будем подібні 
до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. 3 І кожен, хто має 
на Нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і 
Він. (1Iван.3:1-3)

«Ти можеш запитати: «Чи записано там моє ім’я?» Воно записано в цій Книзі 
життя у тому випадку, якщо твій характер чистий і святий, подібно до характеру 
Ісуса. Сама лише віра в істину не спасе нас. Ми повинні бути подібні до Ісуса, 
якщо хочемо одного разу побачити Його, як Він є». – Свідоцтва про інтимні 
стосунки, подружню невірність і розлучення. – С.134.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Порівняйте, що стирається у випадку тих людей, які загинуть, на 
відміну від тих, які будуть спасенні.
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Четвер	 14	листопада

5. ОБІТНИЦІ ПЕРЕМОЖЦЮ
а. Що записано в пам’ятній книзі? Малахії 3:16; Неемії 13:14.

16 Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед 
Господом має, і прислухавсь Господь, і почув, і перед 
обличчям Його була писана пам’ятна книга про тих, хто страх 
перед Господом має, і хто поважає Ймення Його. (Мал.3:16)

14 Пам’ятай же мене, Боже, за це, і не зітри моїх добродійств, 
які я зробив у Божому домі та в сторожах! (Неем.13:14)

«У пам’ятній книзі Божій увічнений кожний праведний вчинок. У ній точно 
зафіксовані кожна переборена спокуса, кожне переможене зло, кожне слово 
ніжного співчуття. Там записується кожний жертовний вчинок, кожне страждання 
і біль, перенесені за Христа». – Велика боротьба. – С.481.

б. Підсумовуючи, про що ми повинні завжди пам’ятати?   
Об’явлення 3:5; Від Матвія 10:32.

5 Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його Я 
не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед Отцем 
Своїм і перед Його Анголами. (Об.3:5)

32 Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того 
перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. (Матв.10:32)

«Щоб сповідувати Христа, треба мати Його у своєму серці. Ніхто не може 
істинно сповідувати Христа, якщо в ньому не перебуває Його розум і дух... Мож-
на устами сповідувати Христа, а справами відрікатися від Нього. Плоди Духа у 
житті означають, що ми сповідуємо Його. Якщо ми залишили все заради Христа, 
наше життя стане упокореним, ми будемо говорити про небесне і наша поведін-
ка буде бездоганною. Могутній вплив істини на душу, що очищає її, і характер 
Христа, явлений в житті, – ось що означає сповідувати Його». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.1. – С.303, 304.

«Чиї імена не будуть стерті з Книги життя? Тільки імена тих, котрі полю-
били Бога всіма силами своїми і ближнього як самого себе». – Історичні на-
риси. – С.138.
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П’ятниця	 15	листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Звідки ми знаємо, що свідоцтво на Суді правильне і істинне?

2. Яким чином наша відповідальність перед Богом простягається 
далеко за межі церковного членства?

3. Чому і як ми «змірюємося» саме зараз?

4. Порівняйте, що стирається у випадку тих людей, які загинуть, на 
відміну від тих, які будуть спасенні.

5. Про що ми повинні якнайперше турбуватися щодня?
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Урок 8 Субота, 23 листопада 2019 року

Боротьба
«Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, 

проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів 
злоби» (До ефесян 6:12).

«Кожен день – це битва і поступальний рух. З усіх боків на нас напосідають 
невидимі вороги, і ми або перемагаємо завдяки даній Богом благодаті, або пере-
можені». – Поради щодо їжі та харчування. – С.453.

Додаткові матеріали по вивченню:
Вибрані вісті. – Кн.1. – С.121-128.

Неділя	 17	листопада

1. НЕВИДИМІ СИЛИ
а. Поясніть боротьбу, яка ведеться проти Божих дітей. 1 Петра 5:8, 9.

8 Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник диявол 
ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. 9 Противтесь 
йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й 
вашому братству по світі. (1Петр.5:8,9)

«Князь зла відстоює кожен клаптик землі, по якій народ Божий подорожує 
до небесного міста. В історії церкви жоден реформаторський рух не відбувався 
без серйозних перешкод. Так було і за днів апостола Павла. Де б апостол не 
засновував церкву, завжди знаходилися люди, які, зовні приймаючи віру, при-
носили із собою єресі, котрі, якщо їх тільки прийняли, могли витіснити любов до 
істини. Лютер також зазнав великих труднощів і горя від фанатиків, котрі заяв-
ляли, нібито Бог промовляє через них і тому свої ідеї й поняття підносили вище 
за свідоцтва Святого Письма. Багато віруючих, яким бракувало віри й досвіду, 
але які були досить самовпевненими і полюбляли слухати і говорити щось нове, 
були зведені цими фальшивими вчителями, вони об’єдналися з агентами сатани, 
руйнуючи те, що Бог будував через Лютера. Брати Уеслі та інші, хто завдяки 
своєму впливу та своїй вірі зробилися благословенням для світу, на кожному 
кроці зустрічалися з підступними пастками сатани, розставленими перед ними 
в особі надто ревних, неврівноважених і неосвячених людей, заражених різного 
роду фанатизмом». – Велика боротьба. – С.396.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Назвіть деякі перешкоди, які необхідно подолати, поширюючи 
справжню істину сьогодні.
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Понеділок	 18	листопада

2. ПЛАН, ЩОБ ВІДВОЛІКТИ НАС
а. Як Писання підтверджує нашу особисту потребу в праведності Христа і 

чому це так важливо зараз? Єзекіїля 14:20.

20 а Ной, Даниїл та Йов були б серед неї, як живий Я! 
говорить Господь Бог, ані сина, ані дочки не врятували б вони! 
Вони в своїй справедливості врятують тільки свою власну 
душу. (Єз.14:20)

«Сатана винаходить різноманітні плани, аби зайняти наш розум і відволікти 
від роботи, котру ми покликані виконати якнайкраще. Великий ошуканець не-
навидить величні істини про викупну жертву і всемогутнього Посередника. Він 
знає, що його успіх у тому, аби відволікати розум людей від Христа і Його правди.

Той, хто бажає скористатися перевагами заступницького служіння Спаси-
теля, повинен стежити за тим, щоб ніщо не перешкоджало йому звершувати 
«святиню у Божім страху!». Не витрачайте дорогоцінного часу на розваги, 
марнославство чи пошуки зиску, присвячуйте його серйозному, молитовному 
дослідженню слова правди. Народ Божий повинен чітко розуміти питання про 
святиню і слідчий суд. Усі віруючі мають знати про діяльність свого Великого 
Первосвященика, інакше вони не зможуть мати віри, необхідної на цей час, і 
зайняти положення, яке призначив їм Бог... Тому важливо, щоб кожна людина 
частіше замислювалася над урочистими сценами суду, коли відкриються небесні 
книги». – Велика боротьба. – С.488.

б. На чому ми повинні зосередитися сьогодні? 2 до коринтян 10:3-5;   
До филип’ян 2:5. Як ворог намагається відволікти нас?

3 Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, 4 зброя бо 
нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування 
твердинь, ми руйнуємо задуми, 5 і всяке винесення, що 
підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання 
на послух Христові… (2Кор.10:3-5)

5 Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі! 
(Фил.2:5)

«Тобі слід контролювати свої думки. Це буде непросто зробити, доведеться 
докласти надзвичайних зусиль і старань. Однак Бог вимагає цього від тебе... 
Тобі доведеться сумлінно охороняти свої очі, вуха і взагалі всі органи чуття, якщо 
ти хочеш керувати своїми думками і не допускати, щоб суєтні і розпусні думки 
опоганювали твою душу. Тільки сила благодаті може здійснити цю вкрай бажану 
для тебе роботу». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.561.
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«Якщо сатані вдається відвести людей в бік будь-якого несуттєвого питан-
ня і посіяти серед них розбіжності з незначного приводу настільки, що серця 
віруючих закриваються для світла і правди, тоді лукавий тішиться у злісному 
тріумфі». – Євангелизм. – С.154.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як ми можемо уникнути небезпеки бути тими, котрих відволік 
архіворог?

Вівторок	 19	листопада

3. ІНШИЙ ВИД СП’ЯНІННЯ
а. Назвіть деякі улюблені прийоми ворога проти нас. Від Марка 4:19.

19 але клопоти цьогосвітні й омана багатства та різні 
бажання ввіходять, та й заглушують слово, і плоду воно не 
дає. (Мар.4:19)

«Я бачила, що сатана звелів своїм ангелам розставити пастки в першу чергу 
для тих, хто очікує Другого приходу Христа і дотримується всіх заповідей Божих. 
Сатана сказав своїм ангелам, що церкви сплять і що, діючи з ще більшою силою 
і примноживши псевдочудеса, він зможе утримати їх під своєю владою. «Але 
ненависна для нас секта суботників, – сказав він, – невпинно перешкоджає нам 
і позбавляє нас наших підданих, переконуючи їх дотримуватися ненависного За-
кону Божого. Підіть і зробіть так, щоб усі заможні люди погрузли у своїх клопотах. 
Якщо ви зможете змусити їх полюбити все світське, вони залишаться у наших 
тенетах. Вони можуть сповідувати будь-що; головне, щоб вони більше думали 
про гроші, ніж про успіх Царства Христа або про поширення ненависних нам 
істин. Покажіть їм світ у найпривабливішому світлі, щоб вони зробили з нього 
ідола і полюбили його. Ми повинні утримати в своїх руках усі засоби, які нам 
доступні. Чим більше грошей послідовники Христа жертвують Йому на служіння, 
тим більше вони шкодять нашому царству і тим більшого числа підданих вони 
позбавлять нас. Щоразу, коли вони призначають євангельські збори в різних 
місцях, ми опиняємося у небезпеці. У цьому випадку будьте дуже пильні. Про-
вокуйте, де це можливо, безлад і замішання, знищуйте любов один до одного, 
бентежте і доводьте до зневіри їхніх служителів, бо ми ненавидимо їх. Пропо-
нуйте тим, хто має гроші, благородні приводи, щоб тримати їх при собі. Керуйте 
по можливості фінансовими справами і доведіть їхніх служителів до нужди та 
відчаю. Це стримає їхній запал і позбавить їх мужності. 

Боріться за кожен клаптик землі. Зробіть жадібність і любов до земних скарбів 
головними рисами їхнього характеру. Поки ці риси панують, спасіння і благодать 
безсилі. Оточіть їх усілякими спокусами, і вони потраплять в наші тенета. Ми 
не тільки полонимо їх, але й покладемо край їхнім спробам привести людей до 
неба. Якщо хто-небудь захоче пожертвувати на справу Божу, пробудіть у ньому 
скупість, щоб його дари були мізерними».
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Я бачила, що сатана успішно здійснює свої плани... Одних веде в одному 
напрямку, інших – в іншому, незмінно використовуючи недоліки братів і сестер, 
розпалюючи в них почуття, які їм властиві від природи. Якщо хтось схильний 
до користі й жадібності, сатана постає поруч з ними і з усіх сил намагається 
схилити їх до потурання своїм улюбленим гріхам. Благодать Божа й світло іс-
тини можуть на якийсь час розтопити їхні жадібність і себелюбство, але якщо ці 
люди не отримають цілковитої перемоги, сатана підкрадеться до них саме в той 
момент, коли вони будуть знаходитися поза межами цього спасаючого впливу, і 
позбавить їх усілякої великодушності та щедрості». – Ранні твори. – С.266, 267.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Що є однією з причин, чому багато людей стикаються з 
фінансовими труднощами?

Середа	 20	листопада

4. КЛЮЧІ ДО ПЕРЕМОГИ
а. Лише яким єдиним способом ми можемо успішно протистояти тактиці 

ворога? Захарії 4:6.

6 І відповів він, і сказав мені, говорячи: Оце таке Господнє 
слово до Зоровавеля: Не силою й не міццю, але тільки Моїм 
Духом, говорить Господь Саваот. (Зах.4:6)

«Немає нічого страшнішого для сатани, ніж робота народу Божого щодо 
очищення дороги від будь-якої перешкоди, яка заважає Господу злити Свій Дух 
на слабку церкву і паству, котра не розкаялася. Якби сатана домігся свого, то до 
завершення часу не настало би ніякого пробудження, ні великого, ні малого. Але 
ми достатньо знаємо про його хитрощі. Його силі можна чинити опір. Коли буде 
приготовлений шлях для Духа Божого, прийде і благословення. Сатана не може 
стримувати потік благословень, що зливається на народ Божий, як не може він 
закрити вікна небесні, аби дощ більше не омивав землю. Безбожні люди і демони 
не зможуть перешкодити роботі Божій або Його присутності на зібраннях Його 
народу, якщо віруючі зі смиренними серцями сповідають і залишать свої гріхи, і 
з вірою очікуватимуть виконання Його обітниць. Кожній спокусі, кожному прояву 
поганого впливу, відкритому або таємному, можна з успіхом протистояти». – Ви-
брані вісті. – Кн.1. – С.124.

б. Як довго триває ця духовна боротьба? Від Матвія 24:12, 13.

12 І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. 13 
А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений! (Матв.24:12,13)
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«Нам ніколи не слід заспокоюватися, задовольняючись досягнутим, і при-
пиняти подальше просування, кажучи: «Я спасенний». Коли людина плекає 
подібну думку, у неї зникають стимули до пильності, до молитви, до ревного 
прагнення до вищих досягнень. Жоден освячений язик не вимовить таких слів 
до тих пір, поки не прийде Христос і ми не увійдемо через ворота в місто Боже. 
І тоді з повним правом ми зможемо піднести славу Богові й Агнцеві за вічне 
спасіння». – Там саме. – С.314.

«І чим більше релігія Христа буде принижуватися і Його Закон відкидатися, 
тим полум’янішою повинна бути наша ревність і більш непохитною наша твер-
дість і сміливість. Стати на захист істини й праведності в той час, як більшість 
залишать нас; вести битви Господа, коли воїнів так мало, – це і буде нашим 
випробуванням. У цей час ми повинні здобувати теплоту з холодності інших; 
мужність – з боягузтва, і вірність – з їхньої зради.

Вождь нашого спасіння зміцнить Свій народ для майбутнього бою». – Сини 
і доньки Бога. – С.201.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Поясніть деякі секрети успіху в духовній боротьбі сьогодні.

Четвер	 21	листопада

5. ОЗБРОЮЮЧИ СЕБЕ
а. Якого виду покаяння ми потребуємо сьогодні? Від Луки 6:40-42, 46-49.

40 Учень не більший за вчителя; але, удосконалившись, 
кожен буде, як учитель його. 41 Чого ж в оці брата свого ти 
заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? 42 Як 
ти можеш сказати до брата свого: Давай, брате, я заскалку 
вийму із ока твого, сам колоди, що в оці твоїм, не вбачаючи? 
Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім 
побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого! (Лук.6:40-42)

46 Що звете ви Мене: Господи, Господи, та не робите 
того, що Я говорю? 47 Скажу вам, до кого подібний усякий, 
хто до Мене приходить та слів Моїх слухає, і виконує їх: 48 
Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко 
викопав, і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, 
вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, 
бо збудований добре він був! 49 А хто слухає та не виконує, 
той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі 
без основи. І наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика 
була того дому руїна! (Лук.6:46-49)
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«Ми живемо в великий прообразний день викуплення. Ми повинні особисто 
шукати Бога. Це – особиста робота... Нехай кожен сповідує не гріх свого брата, 
а свої власні гріхи». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.218.

«Кожен крок у напрямку до неба повинен бути кроком упокорення». – Іс-
торичні нариси. – С.139.

б. За що ми можемо бути особливо вдячні? До ефесян 6:10-17.

10 Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю 
сили Його! 11 Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли 
ви стати проти хитрощів диявольських. 12 Бо ми не маємо 
боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, 
проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів 
злоби. 13 Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви 
дати опір дня злого, і, все виконавши, витримати. 14 Отже, 
стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у 
броню праведности, 15 і взувши ноги в готовість Євангелії 
миру. 16 А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете 
погасити всі огненні стріли лукавого. 17 Візьміть і шолома 
спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. (Еф.6:10-17)

«У ці тяжкі дні нам слід бути надзвичайно обережними, щоб не відкинути 
промені світла, які Небо милостиво посилає нам, щоб завдяки їм ми змогли 
розпізнати спокуси ворога. Ми постійно потребуємо небесної просвіти, щоб 
бути здатними відрізняти святе від несвятого, вічне від тимчасового. Якщо ми 
діятимемо на власний розсуд, ми будемо спотикатися на кожному кроці, схиля-
тимемося до світського, не захочемо жити життям самозречення, і перестанемо 
відчувати необхідність у постійному пильнуванні й молитві. Врешті-решт ми 
будемо полонені сатаною...

Усі ті, чиї імена записані в Книзі життя у Агнця, будуть мужньо боротися у 
боях Господніх. Вони будуть старанними трудівниками в тому, щоб розрізнити і 
подолати спокусу й усіляке зло. Вони відчуватимуть Боже око над собою і розу-
мітимуть, що від них вимагається щира відданість. Як вірні вартові вони будуть 
оберігати всі підступи до своєї душі, щоб сатана під маскою ангела світла не здій-
снив свою роботу смерті в їхньому середовищі». – Моє життя сьогодні. – С.321.
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П’ятниця	 22	листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Назвіть деякі перешкоди, які необхідно подолати, поширюючи 
справжню істину сьогодні.

2. Як ми можемо уникнути небезпеки бути тими, котрих відволік 
архіворог?

3. Що є однією з причин, чому багато людей стикаються з 
фінансовими труднощами?

4. Поясніть деякі секрети успіху в духовній боротьбі сьогодні.

5. Як наше духовне озброєння допомагає нам стати переможцями 
завдяки Христу?
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Урок 9 Субота, 30 листопада 2019 року

Фiзична сила
«Улюблений, – я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти 

здоровий, як добре ведеться душі твоїй» (3 Івана 2).
«Скількох бід уникли б люди, якби вони усвідомлювали, що сила і чистота 

розуму й серця безпосередньо залежать від того, як вони поводяться зі своїм 
тілом!» – Маранафа. – С.230.

Додаткові матеріали для вивчення:
Сини і доньки Бога. – С.168-174.

Неділя	 24	листопада

1. ОДНА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ХРИСТА
а. У той час, коли Ісус, Син людський, жив на землі, що Він робив 

найчастіше? Дії 10:38.

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)

«Під час Свого служіння Ісус більше часу приділяв зціленню хворих, ніж про-
повіді. Його чудеса свідчили про правдивість Його слів, а також про те, що Він 
прийшов не губити, а спасати. Праведність Його ішла попереду Нього, а слава 
Господня – слідом за Ним. Куди б Він не приходив, чутки про Його милосердні 
вчинки випереджали Спасителя. Де б Він не побував, усюди люди відчували на 
собі Його милосердя, тішилися здоров’ям та відновленими силами». – Бажання 
віків. – С.350.

б. Яким є Божий план щодо фізичного здоров’я Його дітей? 3 Івана 2.

2 Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і 
щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. (3Iван.1:2)

«[Ісус], Головний Лікар, готовий дарувати бальзам Ґілеада. Він почує мо-
литви, піднесені лікарем і місіонером, якщо за допомогою цього прославиться 
Його Ім’я, а життя пацієнта, котрий страждає, продовжуватиметься». – Поради 
щодо здоров’я. – С.536.
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«Я закликаю всіх, хто займає нейтральну позицію щодо реформи здоров’я, 
навернутися. Це дорогоцінне світло, і Господь дає мені вістку, аби переконувати 
всіх, на кому лежить відповідальність за будь-яку галузь Божої справи, прислу-
хатися до неї, щоб істина зайняла панівне становище в серці й житті. Тільки так 
кожен може зустрічати спокуси, з якими неминуче зіткнеться у світі». – Поради 
щодо їжі та харчування. – С.453.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Звідки ми знаємо, що Життєдавець піклується про наше здоров’я?

Понеділок	 25	листопада

2. ПОСУДИНА З МАННОЮ ЯК СИМВОЛ
а. У чому зберігалася особлива посудина з манною і в якій частині святині 

це знаходилось? Вихід 16:33, 34; До євреїв 9:3, 4. З якої причини?

33 І сказав Мойсей до Аарона: Візьми одну посудину, і 
поклади туди повний гомер манни, і постав її перед Господнім 
лицем на сховок для ваших поколінь. 34 І як наказав Бог 
Мойсею, так поставив її Аарон перед ковчегом свідоцтва на 
сховок. (Вих.16:33,34)

3 А за другою заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. 
4 Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, усюди 
обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіле 
жезло Ааронове та таблиці заповіту. (Євр.9:3,4)

«Як Бог давав небесну манну для підкріплення дітей Ізраїлевих, так і нині 
Він дасть Своїм дітям в різних місцях вміння й мудрість, щоб вони могли вико-
ристовувати їстівні продукти їхніх країн у приготуванні такої їжі, яка заміняла б 
собою м’ясо». – Свідоцтва для церкви. – Т.7. – С.124.

«Увесь світ вдається до обжерливості й потурання низьким пристрастям. 
Світло реформи здоров’я відкрите перед народом Божим у наші дні, щоб вони 
могли бачити необхідність стримувати свій апетит і пристрасті під контролем 
вищих сил розуму. Це також необхідно, щоб вони мали розумову силу і ясність, 
аби розпізнати священний ланцюг істини і відвернутися від оман, які зачарову-
ють, і привабливих байок, які наповнюють світ. Їхня робота – представити людям 
чисте вчення Біблії. Тому реформа здоров’я має своє місце у підготовчій роботі 
до Другого приходу Христа». – Дух Пророцтва. – Т.2. – С.44.
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б. Як Бог розглядає вживання м’ясної їжі? Що ми повинні робити, 
враховуючи, що живемо в прообразний день викуплення? Псалом 78:17, 
18; Ісаї 22:12-14, 20-22 (порівняйте з Об’явлення 3:7).

17 Та грішили вони проти Нього ще далі, і в пустині гнівили 
Всевишнього, 18 і Бога вони випробовували в своїм серці, 
для душ своїх їжі бажаючи. (Пс.77:17,18)

12 І Господь, Бог Саваот того дня був покликав на плач, 
і на голосіння, і на обстригання волосся, і щоб оперезатись 
веретою. 13 Та ось радість і втіха: забивають худобу велику 
та ріжуть худобу дрібну, їдять м’ясо й вино попивають, 
викрикуючи: Будем їсти та пити, бо взавтра помрем! 14 І 
відкрив Господь Саваот в мої уші: Напевно не проститься вам 
беззаконство оце, аж поки ви не помрете, промовив Господь, 
Бог Саваот. (Iс.22:12-14)

20 І станеться в день той, і покличу Свого раба Еліякима, 
сина Хілкійїного, 21 і на нього хітона твого одягну, і підпережу 
Я його твоїм поясом, панування твоє дам у руку його, і стане 
він батьком для мешканця Єрусалиму та для Юдиного дому! 
22 І дам ключа дому Давидового на рамено його, і коли він 
відчинить, не буде кому замикати, коли ж він замкне, то не 
буде кому відчиняти. (Iс.22:20-22)

7 І до Ангола Церкви в Філядельфії напиши: Оце каже 
Святий, Правдивий, що має ключа Давидового, що Він 
відчиняє, і ніхто не зачинить, що Він зачиняє, і ніхто не 
відчинить. (Об.3:7)

«Ті, хто очікують Другого приходу Господа, врешті-решт перестануть спожи-
вати м’ясо, виключивши його зі свого раціону...

Знову і знову мені було показано, що Бог веде Свій народ до Свого початко-
вого задуму, тобто до відмови від м’яса тварин. Він бажає, щоб ми навчили людей 
кращого... Якщо відмовитися від м’яса, якщо відповідним чином виховувати свій 
смак, якщо привчати себе любити фрукти та злаки, то незабаром ситуація стане 
такою, якою передбачав її Бог від самого початку. Його народ не вживатиме 
м’яса». – Виховання дітей. – С.383.

«Невже наш народ не зрозуміє і не відчує, який це гріх – потурати спотворе- – потурати спотворе-потурати спотворе-
ному апетиту? Невже наші люди не відмовляться від чаю, кави, м’ясних страв 
і всілякої їжі, що збуджує, і не присвятять на справу Божу ті кошти, які вони ви-
трачають на такі шкідливі продукти?» – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.569.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Чому реформа здоров’я настільки важлива в нинішній день ви-
куплення?
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Вівторок	 26	листопада

3. ПЛАН, ЩО ПОРОДЖУЄ СИЛУ
а. Який початковий план нашого Творця щодо харчування для людства? 

Як це змінилося, після того як гріх зіпсував планету? Буття 1:29; 3:18.

29 І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває 
насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід 
деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це 
вам (Бут.1:29)

18 Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти 
траву польову. (Бут.3:18)

«Щоб знати, які продукти найкращі, ми повинні дослідити первісний Божий 
план щодо харчування людини. Той, Хто створив людину і розуміє її потреби, при-
значив Адамові їжу. [Буття 1:29 цитується]. Залишаючи Еден, щоб харчуватися, 
обробляючи землю, котра перебувала під прокляттям гріха, людина отримала 
дозвіл уживати також «траву польову» (Буття 3:18).

Злаки, фрукти, горіхи й овочі – це харчування, вибране для нас нашим 
Творцем. Приготовлені якомога простіше й натуральніше, ці продукти є найбільш 
здорові й поживні». – Поради щодо їжі та харчування. – С.81.

б. Крім прийняття реформи здоров’я для себе, який інший священний 
обов’язок ми маємо щодо неї? Псалом 67:2, 3.

2 Нехай Бог помилує нас, і хай поблагословить, хай засяє 
над нами обличчям Своїм, Села, 3 щоб пізнати дорогу Твою 
на землі, посеред народів усіх спасіння Твоє! (Пс.66:2,3)

«Бог визнається Джерелом нашого буття. До життя, яке Він нам дав, слід 
ставитися з усією серйозністю. Нерозсудливість у тілесних звичках відкриває 
моральну безрозсудність. Здоров’я тіла слід вважати істотним для зростання 
в благодаті і здобутті врівноваженого характеру». – Розум, характер і особис-
тість. – Т.2. – С.405.

«Адвентисти сьомого дня повинні зарекомендувати себе світові за допомогою 
прогресивних принципів реформи здоров’я, котрі дав нам Бог.

Чим ближче ми підходимо до кінця часу, тим величніші істини відкриваються 
нашому народові, і Бог бажає, щоб ми всюди відкривали установи, де люди, які 
не знають про потреби людського організму, могли б отримати необхідні зна-
ння, щоб у свою чергу привести інших до світла реформи здоров’я». – Медичне 
служіння. – С.187.

«Необхідно допомагати хворим і страждаючим. Багато людей, для яких здій-
снюється ця робота, почують і приймуть слова життя. Багато хто будуть зцілені 
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молитвою віри і підуть проповідувати принципи реформи здоров’я». // Записи 
Тихоокеанської Унії, 6 листопада 1902 року.

«Господь у даний час не працює, щоб привести багатьох душ до істини, як 
через членів церкви, які ніколи не були навернені, так і через тих, хто, колись 
навернувшись, відступили від віри. Який вплив чинитимуть ці непосвячені члени 
на новонавернених? Хіба вони не зводять нанівець Богом дану звістку, яку по-
винен нести Його народ?» – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.371.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Де у Святому Письмі записаний Божий план про те, чим ми 
повинні харчуватися в ці останні дні?

Середа	 27	листопада

4. БАГАТОГРАННА ЗВІСТКА
а. Як духовна істина сприяє фізичному здоров’ю? Приповісті 3:7, 8; 4:20-

22. Як можуть діти та молодь бути здоровими? Яким чином ми можемо 
відновити своє здоров’я?

7 Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та 
ухиляйся від злого! 8 Це буде ліком для тіла твого, напоєм 
для костей твоїх. (Пр.3:7,8)

20 Мій сину, прислухуйся до моїх слів, до речей моїх 
ухо своє нахили! 21 Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, 
бережи їх в середині серця свого! 22 Бо життя вони тим, хто 
їх знайде, а для тіла усього його лікування. (Пр.4:20-22)

«Щоб діти і молодь були здоровими, бадьорими, життєрадісними, щоб їхні 
фізичні та розумові здібності успішно розвивалися, вони повинні багато часу про-
водити на свіжому повітрі і брати участь у добре організованих заняттях і розвагах.

Дітям потрібно чимось займати свій час. Правильно організовані навчальні 
заняття, а також фізичні вправи на свіжому повітрі принесуть вашим синам тільки 
користь. Корисна праця і ознайомлення з усіма тонкощами домоведення стануть 
в нагоді вашим донькам, а для їхнього правильного фізичного розвитку їм також 
необхідно працювати на свіжому повітрі.

Люди, які не розробляють щодня м’язи рук і ніг, будуть відчувати слабкість 
при першій спробі зайнятися фізичною працею. Їхні судини і м’язи знаходяться не 
в тому стані, щоб правильно функціонувати і підтримувати здоров’я всього тіла 
так, щоб кожен орган виконував свою роль. Кінцівки зміцнюються в результаті 
вправ. Щоденні помірні фізичні навантаження зроблять м’язи сильнішими, бо від 
нестачі вправ вони стають млявими і слабкими. Завдяки активним щоденним 
заняттям на свіжому повітрі печінка, нирки і легені також зміцняться і будуть 
добре функціонувати». – Виховання дітей. – С.339.
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«Якщо я порушую закони, згідно з якими Бог створив мій організм, мені по-
трібно покаятися і змінити свій спосіб життя, надавши себе в розпорядження 
Божим лікарям – чистому повітрю, чистій воді і цілющому, дорогоцінному со- – чистому повітрю, чистій воді і цілющому, дорогоцінному со-– чистому повітрю, чистій воді і цілющому, дорогоцінному со- чистому повітрю, чистій воді і цілющому, дорогоцінному со-чистому повітрю, чистій воді і цілющому, дорогоцінному со-
нячному світлу.

Є багато способів використання води для полегшення страждань». – Вибрані 
вісті. – Кн.2. – С.297.

«Чи не даси ти обіцянку, що більше не будеш послаблювати і псувати храм 
Господній, працюючи тоді, коли потрібно відпочивати? Щоб правильно мислити 
і правильно говорити, ти повинен дати відпочинок своєму мозку. Ти не відво-
диш для відпочинку достатньо часу. Втомлений мозок і стомлені нерви стали 
б міцнішими, якби ти зробив зміни щодо цього». – Розум, характер і особис-
тість. – Т.2. – С.735.

б. Коли ми розмірковуємо про те, наскільки корисні для здоров’я довіра 
Богові, поживна їжа, вправи, вода, сонячне світло, свіже повітря і спокій, 
про що ще ми повинні пам’ятати (особливо в епоху крайнощів)? До 
филип’ян 4:5.

5 Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь 
близько! (Фил.4:5)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Що охоплює справжня реформа здоров’я, окрім нашої їжі?

Четвер	 28	листопада

5. ВІДСТОЮЮЧИ ПРИНЦИП – ЗАВДЯКИ БЛАГОДАТІ
а. Наскільки масштабним є наш обов’язок підтримувати Божі закони 

здоров’я? Перед ким ми маємо цей обов’язок? Чому? 1 до коринтян 9:24-
27.

24 Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі 
біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали 
ви! 25 І кожен змагун від усього стримується; вони ж щоб 
тлінний прийняти вінок, але ми щоб нетлінний. 26 Тож біжу 
я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря 
б’ючи. 27 Але вмертвляю й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи 
іншим, не стати самому негідним. (1Кор.9:24-27)
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«Їжа і напої споживаються в такій надмірній кількості, а турбота про одяг на-
стільки поглинає всю увагу людей, що ці вади стають найбільш помітними гріхами 
останніх днів і є однією з ознак швидкого Приходу Христа. Кошти, час і сили, які 
належать Господу і які Він нам довірив, витрачаються на надмірності в одязі, на 
делікатеси, які догоджають нашому спотвореному апетиту, а все це разом узяте 
зменшує життєві сили і стає причиною наших страждань і розпаду. Неможливо 
представити Богу наші тіла в жертву живу, якщо вони хворіють і заживо гниють 
внаслідок гріховного потурання своїм бажанням.

Треба здобувати знання про те, як їсти, пити і одягатися, щоб найкращим 
чином зберегти здоров’я. Хвороба настає внаслідок порушення законів здоров’я 
та законів природи. Наш найперший обов’язок перед Богом, перед самими со-
бою і перед нашими ближніми – виконувати Божі закони, які включають в себе і 
закони здоров’я. Якщо ми хворіємо, то стаємо важким тягарем для наших друзів; 
ми не можемо виконувати свої обов’язки в родині і стосовно наших ближніх. 

Коли внаслідок порушення законів природи ми передчасно помираємо, то 
приносимо скорботу і страждання іншим людям. Ми позбавляємо наших ближ-
ніх допомоги, яку повинні були їм надавати; ми позбавляємо наші сім’ї втіхи 
і підтримки, яку вони мали право отримати від нас, і ми обкрадаємо Бога, не 
звершуючи на Його славу того служіння, якого Він вимагає від нас. Хіба в цьому 
випадку ми не є найбільш злісні порушники Закону Божого?» – Християнська 
стриманість і біблійна гігієна. – С.12.

«Порушення законів життєдіяльності нашого організму воістину є таким са-
мим гріхом, як і порушення Десяти заповідей. І те й інше – це порушення Божих 
законів». – Там саме. – С.53.

П’ятниця	 29	листопада

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Звідки ми знаємо, що Життєдавець піклується про наше здоров’я?

2. Чому реформа здоров’я настільки важлива в нинішній день ви-
куплення?

3. Де у Святому Письмі записаний Божий план про те, чим ми 
повинні харчуватися в ці останні дні?

4. Що охоплює справжня реформа здоров’я, окрім нашої їжі?

5. Як прийняття мною звістки про здоров’я виявить мою любов до 
інших людей?
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Субота, 7 грудня 2019 року
ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ НА ЛІТЕРАТУРУ ДЛЯ 
МІСІОНЕРСЬКИХ ПОЛІВ

Без сумніву, література – це 
важливий засіб поширення істини 
теперішнього часу для всіх колін, 
племен, язиків і народів. Написа-
на звістка чинить більший вплив, 
є більш точною, і легше розумі-
ється, ніж проста мова.

Однак багато дорогоцінних 
душ, за яких помер Христос, не 
можуть отримати користь від 
такої літератури, особливо якщо 
вони живуть в державі з обмеженнями або їм стає на заваді крайня бід-
ність. Література, що містить істину, недосяжна для них, якщо не доклада-
ються старанні зусилля, аби задовільнити цю потребу багатьох людей, котрі 
голодні і спраглі істини.

Пожертвування першої суботи на літературу для бідних країн і/або місі-
онерських полів збиралися також і раніше і ми щиро вдячні тим людям, котрі 
жертвували в минулому на цю гідну справу. Тисячі людей отримали можливість 
прочитати істину завдяки вашим пожертвуванням.

Сучасний світ – це величезна територія з населенням, кількість якого 
постійно зростає, тому і потреба більша, ніж будь-коли раніше. Зібрані зараз 
пожертвування на літературу будуть використані в основному на переклад і 
видання літератури на нових мовах для людей, котрі раніше її не отримували.

«Мета наших зусиль – сповістити всім народам звістку застереження... 
На всіх тих, котрі отримали слово Боже, покладений обов’язок виконувати цю 
роботу. З міста в місто, з країни в країну, вони повинні нести публікації, що 
містять обітницю про швидкий Прихід Спасителя. Ці публікації повинні бути 
перекладені на всі мови, тому що Євангеліє повинно бути проповідано всьому 
світові». // Рев’ю енд Геральд, 9 лютого 1905 року.

Пам’ятаючи про це, ми молимося, щоб Бог міг торкнутися сердець всіх 
нас, аби ми щедро пожертвували для цієї важливої справи!

Видавничий відділ Генеральної Конференції
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Урок 10 Субота, 7 грудня 2019 року

Порядок i органiзацiя
«Тож благаю вас, браття, Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви 

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

«Бог припускав, що Його народ залишиться єдиним, що всі дотримувати-
муться одних поглядів і будуть мати одну свідомість і одне судження. Але цього 
не можна досягти без ясного, чіткого, живого свідчення в церкві». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.3. – С.361.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.343-362.

Неділя	 1	грудня

1. РОЗВИВАЮЧИ ОРГАНІЗОВАНИЙ РОЗУМ
а. Яке запитання, поставлене Маноахом Богу, повинно керувати нашим 

вродженим прагненням до розумового розвитку? Суддів 13:8, 12.

8 І благав Маноах Господа, та й сказав: О Господи, Божий 
чоловік, що його посилав Ти, нехай прийде ще до нас, і нехай 
нас навчить, що ми зробимо для дитини, що народиться. 
(Суд.13:8)

12 І сказав Маноах: Тепер нехай сповниться слово твоє. Та 
як нам виховувати ту дитину, і що чинити з нею? (Суд.13:12)

«Наш розум і душевні якості формуються в залежності від того, що їх жи-
вить». – Виховання. – С.126.

«Молоді люди мають рацію, коли вважають, що вони повинні добиватися 
максимального розвитку своїх розумових сил. Нам не слід обмежувати освіту, 
котрій Бог не поставив межі. Але наші досягнення залишаться марними, якщо 
не будуть використані для слави Божої і для блага людей. Якщо наші знання не 
є засобом досягнення найвищих цілей, вони нічого не варті...

Виховання серця має більше значення, ніж книжкова освіта. Добре, і навіть 
необхідно, здобувати пізнання про світ, в якому ми живемо; проте якщо ми не 
будемо брати до уваги вічність, то зазнаємо краху, від якого ніколи не зможемо 
оговтатися». – Виховання дітей. – С.497.

«Усіма вашими планами виховання повинно керувати: «Так говорить Гос-
подь». – Там саме. – С.69.
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«Розум повинен бути дисциплінований, навчений, вихований; бо дитя Боже 
має служити Богові способами, які незвичайні або не перебувають у гармонії з 
вродженими нахилами. У тих, котрі стають послідовниками Христа, з’являються 
нові мотиви до дії, нові думки, а внаслідок і нові дії». – Християнське вихован-
ня. – С.122.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Назвіть деякі пункти, які потрібно пам’ятати про те, як повинен 
розвиватися наш розум.

Понеділок	 2	грудня

2. САМОДИСЦИПЛІНА ДЛЯ ВІЧНОСТІ
а. Що ми повинні усвідомлювати в нашій гонитві за знаннями для того, 

щоб розвинути здоровий глузд? Екклезіаста 12:12.

12 А понад те, сину мій, будь обережний: складати багато 
книжок не буде кінця, а багато навчатися мука для тіла! 
(Екл.12:12)

«Якщо не використовувати фізичні сили в такій самій мірі, як і розумові, то 
на останні лягатиме занадто велике навантаження. Якщо всі частини і органи 
людського тіла не виконуватимуть завдань, котрі стоять перед ними, тоді розумові 
здібності не зможуть використовуватися і тривало, і найкращим чином». – Хрис-
тиянське виховання. – С.211.

«Ігноруючи природне поєднання розумової та фізичної праці, ми дуже багато 
втрачаємо. Години дозвілля учнів нерідко наповнені легковажними розвагами, 
що ослабляють їхні розумові, моральні та фізичні сили. З огляду на руйнівний 
вплив чуттєвих розваг або передчасних залицянь і одруження, багато учнів не 
досягають тих висот розумового розвитку, яких вони могли б цілком досягти без 
подібних захоплень». – Там саме. – С.36, 37.

«Широко поширена звичка перетворювати день на ніч, а ніч на день. Багато 
молодих людей міцно сплять вранці, тоді як вони повинні прокидатися з раннім 
співом птахів і пробуджуватися разом з усією природою. Нехай молодь вчасно 
лягає спати і вчасно встає вранці, і тоді їхнє здоров’я, розум, дух і настрій на-
багато покращаться». // Наставник молоді, 7 вересня 1893 року.

б. Якого практичного навику ми також повинні навчитися? 1 до солунян 4:11.

11 і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми 
справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували… 
(1Сол.4:11)
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«Наскільки це можливо, було б добре продумати, які справи необхідно зро-
бити за поточний день. Складіть список різних занять, які вимагають вашої уваги, 
а потім відведіть час для кожного з них. Все повинно бути зроблено ретельно, 
акуратно і швидко». – Там саме.

в. Яка цінність недисциплінованого розуму? Приповісті 25:28.

28 Людина, що стриму немає для духу свого, це зруйноване 
місто без муру. (Пр.25:28)

«Звичайний, але добре дисциплінований розум здійснить більшу й важливішу 
роботу, ніж високоосвічений розум і найбільші таланти, позбавлені самоконтро-
лю». – Наочні уроки Христа. – С.335.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Чому необхідна стриманість, навіть в інтелектуальних заняттях?

Вівторок	 3	грудня

3. ЗРОСТАЮЧИ В МУДРОСТІ
а. Назвіть деякі ключі до перемоги неефективності. До колосян 3:23, 24.

23 І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, 
а не людям! 24 Знайте, що від Господа приймете в нагороду 
спадщину, бо служите ви Господеві Христові. (Кол.3:23,24)

«Про одну дівчину, яка почала у мене працювати, мені сказали, що вона часто 
сідала, не виконавши роботу, коли посуд не помитий або ліжко не застелене, і 
забувала про свої обов’язки, читаючи книгу або газету. Так вона витрачала цілі 
години, які необхідно було використати на виконання роботи, за яку їй платили. 
Через цю неакуратну звичку будинок впродовж багатьох годин залишався у 
безладі, хоча вже давно слід було б навести ідеальний порядок». // Наставник 
молоді, 7 вересня 1893 року.

б. Який контраст існує між мудрими і нерозумними? Приповісті 9:8; 15:31.

8 Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він, 
викартай мудрого й він покохає тебе. (Пр.9:8)

31 Ухо, що навчання життя вислуховує, буде перебувати 
між мудрими. (Пр.15:31)
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«Про іншу дівчину, котру я думала взяти на роботу, я дізналася, що вона не 
поважає тих людей, які беруть її на роботу, якщо не полюбить їх. Для тих, кого 
вона любить, вона працює щосили, і друзі, яких вона вибирала, які лестили їй 
і схвалювали її поведінку, користувалися її прив’язаністю і прихильністю. Але я 
подумала: «Якщо вона християнка, то вона, безсумнівно, прийме пораду і по-
вчання». На обличчі людини, з якою я говорила, з’явилася печаль, коли вона 
сказала: «Боюся, ти будеш розчарована. Якщо спробуєш показати їй, у чому 
вона помиляється, вона буде наполягати на тому, що робить все найкращим 
чином, і замість виправлення помилок, вона зробить вигляд, що дуже ображена. 
Вона не поважає роботодавців і збереже бунт у своєму розумі, який, якщо не 
виявиться у словах, чітко виражатиметься на її обличчі. Вона не буде тримати 
свою думку при собі, але буде вільно розповідати іншим, що вона думає про тих, 
хто спробував виправити її помилки». – Там саме.

в. Хоча викриття і нелегко зносити, чого повинен навчитися кожен, якщо 
хоче зростати і досягти успіху в житті? Приповісті 17:10; 6:23.

10 На розумного більше впливає одне остереження, як на 
глупака сто ударів. (Пр.17:10)

23 Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога 
ж життя то навчальні картання… (Пр.6:23)

«Господь посилає нам застереження, пораду і викриття, щоб ми мали можли-
вість виправити свої помилки, поки вони не стали нашою другою вдачею, тобто 
звичкою». – Наше високе покликання. – С.160.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Назвіть деякі неправильні звички в роботі, які необхідно пере-
могти.

Середа	 4	грудня

4. ПОРЯДОК, ЯКИЙ ШАНУЄ БОГА
а. Яким чином тіло Христа [церква] повинно бути упорядкованим? Для 

якої мети? 1 до коринтян 1:10; 14:40; 12:27, 28.

10 Тож благаю вас, браття, Ім’ям Господа нашого Ісуса 
Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж 
вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні 
та в думці одній! (1Кор.1:10)

40 Але все нехай буде добропристойно і статечно! 
(1Кор.14:40)
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27 І ви тіло Христове, а зосібна ви члени! 28 А інших 
поставив Бог у Церкві поперше апостолами, подруге 
пророками, потретє учителями, потім дав сили, також 
дари вздоровлення, допомоги, управління, різні мови. 
(1Кор.12:27,28)

«Церква – це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була ство- – це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була ство-– це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була ство- це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була ство-це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була ство-
рена для служіння, і її місія полягає в тому, щоб нести Євангеліє світові». – Дії 
апостолів. – С.9.

б. Озираючись назад в минуле, поясніть, як Корей кинув виклик 
керівникам, які призначені Богом. Як Бог могутнім чином зупинив це 
повстання? Числа 16:1-3, 28-35. Як Корей використовував лестощі, щоб 
ошукати народ?

1 І взяли Корей, син °цгара, сина Кегата, сина Левієвого, 
і Датан, і Авірон, сини Еліявові, та Он, син Пелета, сини 
Рувимові, 2 та й повстали проти Мойсея, а з ними двісті 
й п’ятдесят мужа Ізраїлевих синів, начальники громади, 
закликувані на збори, люди вельможні. 3 І зібралися вони 
на Мойсея та на Аарона, та й сказали до них: Досить вам, бо 
вся громада усі вони святі, а серед них Господь! І чому ви 
несетеся понад зборами Господніми? (Чис.16:1-3)

28 І сказав Мойсей: Оцим пізнаєте, що Господь послав 
мене зробити всі діла ці, що вони не з моєї вигадки. 29 Якщо 
вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля 
кожної людини, то не Господь послав мене! 30 А коли Господь 
створить щось нове, і земля відкриє уста свої та й поглине 
їх та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до шеолу, то пізнаєте, 
що люди образили Господа. 31 І сталося, як скінчив він 
говорити всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними! 
32 А земля відкрила свої уста, та й поглинула їх, і доми їхні, 
і кожну людину, що Кореєва, та ввесь їх маєток. 33 І зійшли 
вони та все, що їхнє, живі до шеолу, і накрила їх земля, і вони 
погинули з-посеред збору! 34 А ввесь Ізраїль, що був навколо 
них, повтікав на їхній крик, бо казали: Щоб земля не поглинула 
й нас! 35 І вийшов огонь від Господа, та й поїв тих двісті й 
п’ятдесят чоловіка, що приносили кадило! (Чис.16:28-35)
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«Корей і його спільники, котрі самовпевнено домагалися священства, взяли 
кадильниці і встали біля дверей скинії разом з Мойсеєм. Корей настільки ви-
плекав свою заздрість і обурення, що під впливом самообману дійсно вважав, 
ніби суспільство вельми праведне, а Мойсей – деспотичний правитель. Бунтівні 
керівники лестили народові, наводячи свій головний аргумент: «Вся громада – усі 
вони святі», і змусили їх повірити, що всі біди походять від Мойсея, який по-
стійно нагадує їм про їхні гріхи. Вони думали, що якщо Корей зможе вести їх і 
підтримувати їх, загострюючи увагу на праведних вчинках, замість нагадування 
про їхні помилки, то у них почнуться досить мирні і благополучні мандри, і він, 
безсумнівно, не буде водити їх сюди-туди по пустелі, але приведе в обіцяну 
землю». // Ознаки часу, 9 вересня 1880 року.

в. Як Бог підтримав служіння викриття Мойсея? Числа 17:16-25.

16 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: 17 
Промовляй до Ізраїлевих синів, і візьми від них по одній 
палиці для батьківського дому, від усіх їхніх начальників 
для дому їхніх батьків, дванадцять палиць; і напиши ймення 
кожного на палиці його. 18 А Ааронове ймення напишеш на 
Левієвій палиці, бо одна палиця для голови дому батьків їх. 
19 І покладеш їх у скинії заповіту перед ковчегом свідоцтва, де 
Я, за умовою, буду являтися вам. 20 І станеться, той чоловік, 
що Я виберу його, його палиця зацвіте. І Я відхилю від Себе 
нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на вас. 21 І 
Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, і дали йому всі їхні 
начальники по палиці від кожного начальника для дому їхніх 
батьків, дванадцять палиць. А палиця Ааронова серед їхніх 
палиць. 22 І поклав Мойсей ті палиці перед Господнім лицем 
у скинії заповіту. 23 І сталося назавтра, і ввійшов Мойсей до 
скинії заповіту, аж ось зацвіла Ааронова палиця для Левієвого 
дому, і пустила пуп’янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі 
мигдалі! 24 І виніс Мойсей усі ті палиці з-перед Господнього 
лиця до всіх Ізраїлевих синів, і вони побачили, і взяли кожен 
свою палицю. 25 І сказав Господь до Мойсея: Верни Ааронову 
палицю до ковчегу свідоцтва, щоб берегти на ознаку для 
неслухняних синів, і спиниш їхні нарікання проти Мене, щоб 
не повмирали вони. (Чис.17:16-25)

«Цей чудовий жезл був збережений, щоб його часто показувати народу для 
нагадування про минуле, щоб вони не нарікали і не ставили під сумнів те, кому 
законно належить священство. Після того як сини Ізраїлеві були цілковито пе-
реконані у своїй неправоті, у вчиненому ними несправедливому обвинуваченні 
Мойсея і Аарона, вони побачили своє минуле повстання у його справжньому 
світлі і жахнулися». – Духовні дари. – Т.4а. – С.35, 36.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Яким чином повстання Корея повторюється сьогодні?

Четвер	 5	грудня

5. ВИКРИВАЮЧИ ПОПУЛЯРНІ ГРІХИ
а. Який предмет у Небесній Святині символізує організоване Боже служіння 

викриття? До євреїв 9:3, 4; 8:1, 2. Як це може бути застосовано до нас 
сьогодні?

3 А за другою заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. 
4 Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, усюди 
обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіле 
жезло Ааронове та таблиці заповіту. (Євр.9:3,4)

1 Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо 
Первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу 
величности, 2 що Він Священнослужитель святині й правдивої 
скинії, що її збудував був Господь, а не людина. (Євр.8:1,2)

«Євреї не бажали коритися Господнім повелінням і обмеженням. Вони ви-
являли неспокій, а зустрівшись з обмеженнями, не бажали чути докорів. Саме 
це стало причиною їхнього нарікання на Мойсея. Якби їм було дозволено робити 
усе, що заманеться, тоді було б менше скарг на їхнього вождя. Упродовж усієї 
історії церкви Божі слуги завжди зустрічалися з проявами такого духа». – Па-
тріархи і пророки. – С.404.

б. Який вид служіння необхідний, щоб приготувати Божий народ зустріти 
Господа з миром? 2 до Тимофія 4:1-5; До Тита 2:11-15.

1 Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що 
Він має судити живих і мертвих за Свого приходу та за Свого 
Царства. 2 Проповідуй Слово, допоминайся вчасно-невчасно, 
докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. 
3 Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, 
але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, 
щоб вони їхні вуха влещували. 4 Вони слух свій від правди 
відвернуть та до байок нахиляться. 5 Але ти будь пильний 
у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй 
свою службу. (2Тим.4:1-5)
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11 Бо з’явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, 12 
і навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожности та світських 
пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в 
теперішнім віці, 13 і чекали блаженної надії та з’явлення слави 
великого Бога й Спаса нашого Христа Ісуса, 14 що Самого Себе 
дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та 
очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих. 
15 Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай 
тобою ніхто не погордує! (Тит.2:11-15)

«Ми не усвідомлюємо того, що нас підстерігає не менше небезпек, ніж євреїв, 
а навіть набагато більше. Буде спокуса заздрити і нарікати, буде відкрите обу-
рення, подібне до того, яке відбулося у древньому Ізраїлі. Люди завжди будуть 
сповнені духу повстання проти викриття у гріхах і неправді. Але чи вщухне через 
це голос викриття? Якщо таке трапиться, то ми опинимося у тому самому поло-
женні, що й інші релігійні конфесії нашої країни, котрі бояться навіть торкнутися 
теми оман і гріхів, що панують серед народу.

На тих, кого Бог відділив як служителів праведності, полягає важливий 
обов’язок – викривати гріхи народу». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.358, 359.

П’ятниця	 6	грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Назвіть деякі пункти, які потрібно пам’ятати про те, як повинен 
розвиватися наш розум.

2. Чому необхідна стриманість, навіть в інтелектуальних заняттях?

3. Назвіть деякі неправильні звички в роботі, які необхідно пере-
могти.

4. Яким чином повстання Корея повторюється сьогодні?

5. Який урочистий обов’язок покладено на проповідників і керів-’язок покладено на проповідників і керів-язок покладено на проповідників і керів-
ників у наш час?
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Урок 11 Субота, 14 грудня 2019 року

Духовна життєздатнiсть
«Щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали 

ходити в обновленні життя» (До римлян 6:4, остання частина).
«Ми не можемо змінити самих себе, але вибір лишається за нами, і це, 

врешті-решт, визначить, чим ми станемо в майбутньому». – Наочні уроки Хрис-
та. – С.56.

Додаткові матеріали для вивчення:
Дорога до Христа. – С.73-95.

Неділя	 8	грудня

1. СИМВОЛ БОЖОГО ХАРАКТЕРУ
а. Що Бог наказав Мойсеєві покласти в ковчег заповіту, ще перед посудиною 

з манною і жезлом Аарона? Повторення Закону 10:1-5.

1 Того часу сказав був до мене Господь: Витеши собі дві 
камінні таблиці, як перші, та й вийде до Мене на гору, і зроби 
собі дерев’яного ковчега. 2 А Я напишу на тих таблицях слова, 
що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у 
ковчезі. 3 І зробив я ковчега з акаційного дерева, і витесав 
я дві камінні таблиці, як перші, та й зійшов на гору, а обидві 
таблиці в руці моїй. 4 І Він написав на тих таблицях, як перше 
письмо, Десять Заповідей, що Господь говорив був до вас 
на горі з середини огню в день зборів. І Господь дав їх мені. 
5 І обернувся я, та й зійшов із гори, і поклав ті таблиці, що 
зробив, до ковчегу. І були вони там, як наказав був Господь. 
(Повт.10:1-5)

б. Звідки з’явився Закон і якою була його мета? Ісаї 51:4.

4 Послухай Мене, Мій народе, і візьми до вух, ти племено 
Моє, бо вийде від Мене Закон, а Своє правосуддя поставлю 
за світло народам! (Iс.51:4)
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«Слова, написані перстом Божим на кам’яних скрижалях, настільки доскона-
ло відкривають Його волю стосовно Його народу, що будь-яка омана з приводу 
їхнього значення непростима». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.225.

«Живий Бог відтворив у Своєму святому Законі Свій власний характер. 
Ісус Христос – найвеличніший Учитель, Якого будь-коли знав світ. Який еталон 
Він встановив для віруючих у Нього? «Отож, будьте досконалі, як досконалий 
Отець ваш Небесний!» (Від Матвія 5:48). Подібно до того як Бог досконалий у 
Своїй вищій сфері діяльності, так само людина може бути досконалою у своїй. 
Ідеал християнського характеру – це христоподібність. Перед нами відкритий 
шлях постійного вдосконалення. У нас є мета, ідеал, якого ми повинні досягти і 
який включає в себе все добре, чисте, благородне і піднесене. Нам необхідно по-
стійно прагнути до просування вперед і вгору до досконалості характеру». – У Не-
бесних оселях. – С.141.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому Десять заповідей повинні були зберігатися в ковчезі?

Понеділок	 9	грудня

2. ВІДОБРАЖАЮЧИ ЙОГО ХАРАКТЕР
а. Крім того, що Десять заповідей записані на кам’яних скрижалях і на небі 

(До євреїв 9:3, 4; 8:1, 2), де ще вони повинні бути записані? Ким?   
До євреїв 8:10; 2 до коринтян 3:3.

3 А за другою заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. 
4 Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, усюди 
обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіле 
жезло Ааронове та таблиці заповіту. (Євр.9:3,4)

1 Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо 
Первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу 
величности, 2 що Він Священнослужитель святині й правдивої 
скинії, що її збудував був Господь, а не людина. (Євр.8:1,2)

10 Оце Заповіт, що його Я складу по тих днях із домом 
Ізраїлевим, говорить Господь: Покладу Я Закони Свої в їхні 
думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж 
будуть народом Моїм! (Євр.8:10)

3 Виявляєте ви, що ви лист Христів, нами вислужений, 
що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на 
таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. (2Кор.3:3)
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б. Яким буде досвід тих людей, у кого Закон Божий записаний у серці? 
Псалом 37:31; 40:9. Як зміниться їхня мова?

31 Закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться. 
(Пс.36:31)

9 Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій у мене 
в серці. (Пс.39:9)

«Бог своєю милістю прагне вести праведних до покаяння. Слухняні будуть 
радіти в Законі Господа. Він вкладає Свої закони в їхній розум і пише їх на їхніх 
серцях. Їхня мова буде такою, як підказує Спаситель, Котрий перебуває в них. 
Вони мають таку віру, яка діє любов’ю і очищає душу від усякого опоганення 
навіювань сатани. Їхнє серце прагне до Бога. Навернувшись, вони люблять 
говорити про Його милості й добрість, тому що для них увесь Він – люб’язність. 
Вони вивчають мову неба, країни, яка прийме їх». – Погляд вгору. – С.297.

в. Що означає жити під Божою благодаттю? До римлян 6:4, 10-18; 8:1.

4 Отож, ми поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як 
воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали 
ходити в обновленні життя. (Рим.6:4)

10 Бо що вмер Він, то один раз умер для гріха, а що живе, 
то для Бога живе. 11 Так само ж і ви вважайте себе за мертвих 
для гріха й за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашім. 
12 Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб 
вам слухатись його пожадливостей, 13 і не віддавайте членів 
своїх гріхові за знаряддя неправедности, але віддавайте 
себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за 
знаряддя праведности. 4 Бо хай гріх не панує над вами, ви 
бо не під Законом, а під благодаттю. 15 Що ж? Чи будемо 
грішити, бо ми не під Законом, а під благодаттю? Зовсім ні! 16 
Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, 
то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або 
послуху на праведність? 17 Тож дяка Богові, що ви, бувши 
рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому 
ви себе віддали. 18 А звільнившися від гріха, стали рабами 
праведности. (Рим.6:10-18)

1 Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі 
Ісусі не за тілом, а за духом… (Рим.8:1)
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«Ті, котрі приймуть [Христа] як свого особистого Спасителя, зростатимуть 
в благодаті, і з Його силою зможуть коритися Законові Божому». // Ознаки часу, 
11 лютого 1897 року.

«Справжній послух іде від серця. Він виникає в серці під впливом Христа. 
І якщо ми не опираємося цьому впливові, то Він настільки зіллється з нашими 
думками і цілями, так узгодить наші серця і думки зі Своєю волею, що, підко-
ряючись Йому, ми будемо виконувати не що інше, як свої бажання. Очищена і 
освячена воля людини знайде найбільше задоволення в служінні Йому. Якщо 
ми пізнаємо Бога так, як нам це дано згори, тоді наше життя стане прикладом 
безперервного послуху. Завдяки правильному розумінню характеру Христа і 
спілкуванню з Богом, ми починаємо ненавидіти гріх». – Бажання віків. – С.668.

«Це Бог дає нам силу коритися. Ті, котрі чують Його голос і підкорюються Його 
заповідям, отримують можливість сформувати праведний характер». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.7. – С.943.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Опишіть вид покори, який Господь бажає бачити в нас.

Вівторок	 10	грудня

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАШОГО ЗВ’ЯЗКУ
а. Яким чином ми отримуємо Божественну силу від Христа?    

Від Івана 15:1-4.

1 Я правдива Виноградина, а Отець Мій Виноградар. 2 
Усяку галузку в Мене, що плоду не приносить, Він відтинає, 
але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. 3 
Через Слово, що Я вам говорив, ви вже чисті. 4 Перебувайте 
в Мені, а Я в вас! Як та вітка не може вродити плоду сама з 
себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в Мені 
перебувати не будете. (Iван.15:1-4)

«Усі ті, хто займають позицію на стороні Господа як гілки Правдивої Ви-
ноградини, отримають живлення, і Лоза буде стимулювати їх приносити плоди. 
Вони співпрацюватимуть з Богом, вправляючись у благочесті відповідно до своїх 
здібностей, живучи новим життям, яке полягає у щоденному каятті перед Богом і 
вірі в нашого Господа Ісуса Христа». // Рев’ю енд Геральд, 23 лютого 1897 року.
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б. Яким буде наш життєвий досвід, якщо ми споглядатимемо Ісуса в Не-
бесній Святині? Як це охоплює також взаємини в церкві?    
До ефесян 2:4-6, 10; До євреїв 10:23-25.

4 Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику 
любов, що нею Він нас полюбив, 5 і нас, що мертві були через 
прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю, 6 
і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних 
місцях у Христі Ісусі… (Еф.2:4-6)

10 Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі 
діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. 
(Еф.2:10)

23 Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо Той, Хто 
обіцяв. 24 І уважаймо один за одним для заохоти до любови 
й до добрих учинків. 25 Не кидаймо збору свого, як то звичай 
у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви 
бачите, що зближається день той. (Євр.10:23-25)

«У житті служіння Христу зв’язок з церквою – це перший крок. Вірність Христу 
вимагає вірного виконання церковних обов’язків». – Виховання. – С.268, 269.

«Не дивлячись на різні типи наших характерів, ми зібрані в церкві завдяки 
сповіданню нашої віри. Христос – Голова церкви, і якщо ті, чиї імена записані 
в церковних списках, не належать Ісусу, невидимому Голові, то вони подібні 
до безплідних гілок лози, які відтинають. Якщо людина дійсно є плодовитою 
гілкою, то вона проявить це, приносячи плоди, представляючи свідоцтво своєї 
абсолютної вірності Христу. Вона буде мати духовний зв’язок з Богом. Віра та 
любов є золотом характеру, і вони завжди будуть діяти на стороні Господа, щоб 
об’єднувати і сприяти гармонії серед членів тіла Христа.

Ім’я, посада або багатство не варті нічого на вагах Божих. Чоловіки та жінки 
приймаються до церкви, не приносячи їй честі. Але якими бідними вони б не були, 
яку посаду не займали б, до якого племені або національності не належали б, 
всі повинні щиро прийматися на основі сповідання віри, якщо є доказ того, що 
благодать Божа, яка приносить спасіння, діє в їхніх серцях...

Віра у Христа проявляється в ділах, вона звершує зміну характеру за допо-
могою ефективної дії Святого Духа Божого... Каяття душі буде характеризувати 
досвід кожної людини, котра прийняла благодать Христа». // Рев’ю енд Геральд, 
23 лютого 1897 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Якими способами проявляється те, що ми є учнями Христа?
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Середа	 11	грудня

4. ДОТРИМУЮЧИСЬ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВИЛА
а. Поясніть мету Христа для Його церкви.      

До ефесян 5:1, 2, 27; До Тита 2:13, 14.

1 Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, 2 
і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за 
нас Самого Себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. 
(Еф.5:1,2)

27 щоб поставити її Собі славною Церквою, що не має 
плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й 
непорочна! (Еф.5:27)

13 і чекали блаженної надії та з’явлення слави великого 
Бога й Спаса нашого Христа Ісуса, 14 що Самого Себе дав 
за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та 
очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих. 
(Тит.2:13,14)

«Ніхто з нас не отримає печатки Божої, якщо наш характер матиме хоча б одну 
пляму або порок. Наше завдання – виправити недоліки свого характеру, очистити 
храм душі від усілякого опоганення». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.214.

б. Що об’єднує членів церкви? 1 Петра 4:8-11; 1 Івана 1:7.

8 Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов 
покриває багато гріхів! 9 Будьте гостинні один до одного 
без нехоті! 10 Служіть один одному, кожен тим даром, якого 
отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. 11 Коли 
хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то 
служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в 
усьому Ісусом Христом, що Йому слава та влада на віки вічні, 
амінь. (1Петр.4:8-11)

7 Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо 
спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, 
очищує нас від усякого гріха. (1Iван.1:7)

«Христос закликає нас до єднання. Однак Він не закликає об’єднатися на не-
правильній основі. Бог Небесний проводить чітку відмінність між чистою істиною, 
яка підносить і ушляхетнює, і псевдодоктринами, що вводять в оману. Він нази-
ває гріх і нерозкаяність їхнім справжнім ім’ям». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.175.
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в. Опишіть деякі способи, які Бог використовує для нашого очищення. 
Приповісті 27:17; Ісаї 58:6-10.

17 Як гострить залізо залізо, так гострить людина лице 
свого друга. (Пр.27:17)

6 Чи ж ось це не той піст, що Я вибрав його: розв’язати 
кайдани безбожности, пута ярма розв’язати й пустити на 
волю утиснених, і всяке ярмо розірвати? 7 Чи ж не це, щоб 
вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків до дому 
впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його, і не 
сховатися від свого рідного? 8 Засяє тоді, мов досвітня 
зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя 
справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня 
сторожею задньою! 9 Тоді кликати будеш і Господь відповість, 
будеш кликати і Він скаже: Ось Я! Якщо віддалиш з-поміж 
себе ярмо, не будеш підносити пальця й казати лихого, 10 і 
будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, 
тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як 
полудень стане… (Iс.58:6-10)

«У той час як світ потребує співчуття, у той час як він жадає молитов і допо-
моги народу Божого, у той час як йому потрібно побачити Христа у житті Його 
послідовників, народ Божий однаково потребує сприятливих можливостей, аби 
проявити своє співчуття, надати дієвість своїм молитвам і розвинути в собі ха-
рактер, подібний до Божественного.

Саме для того, щоб надати нам такі можливості, Бог помістив серед нас 
бідних, нещасних, хворих і страждаючих. Вони є спадщиною для Христової 
церкви, і ми зобов’язані так піклуватися про них, як Він би про них піклувався. 
Таким шляхом Бог видаляє шлаки і очищає золото...

Помістивши серед нас бідних і страждаючих, Господь випробовує нас, бажаю-
чи відкрити те, що лежить у нас на серці». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.261.

«Добрі справи вимагають від нас жертви, але завдяки саме цій жертві вони 
привчають нас до дисципліни. Ці обов’язки викликають конфлікт з природними 
почуттями та нахилами, і, виконуючи їх, ми отримуємо перемогу за перемогою 
над небажаними рисами характеру». – Там саме. – С.262, 263.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Чому чистота важлива для нас, як особисто для кожного, так і 
для церкви в цілому?
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Четвер	 12	грудня

5. ВИПРОБУВАННЯ НАШОГО ПОСВЯЧЕННЯ
а. Що відкриває, чи дійсно ми любимо Бога? 1 Івана 3:14, 15, 18; 4:20, 21.

14 Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо 
любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той в смерті. 
15 Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви 
знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім 
перебувало б. (1Iван.3:14,15)

18 Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та 
правдою! (1Iван.3:18)

20 Як хто скаже: Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, 
той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого 
бачить, як може він Бога любити, Якого не бачить? 21 І ми 
оцю заповідь маємо від Нього, щоб, хто любить Бога, той і 
брата свого любив! (1Iван.4:20,21)

«Освячення душі за допомогою дії Святого Духа – це прищеплення природи 
Христа людському єству. Євангельська релігія – Христос у нашому житті, живий 
дійовий принцип. Це благодать Христа, виявлена в характері та реалізована в 
добрих учинках...

Любов – основа благочестя. Що б людина не говорила про свою віру, не 
маючи безкорисливої любові до свого брата, вона не матиме чистої любові до 
Бога. Проте ми ніколи не зможемо володіти цим духом, намагаючись любити 
інших. Любов Христа в серці – ось що нам потрібно. Коли наше «я» зливається 
з Христом, любов виникає спонтанно. 

Повноти християнського характеру можна досягнути тоді, коли в серці по-
стійно виникає спонукання допомагати іншим і бути для них благословенням, 
коли небесне світло наповнює душу і відображається на обличчі.

Серце, в якому перебуває Христос, не може бути позбавлене любові. Якщо 
ми любимо Бога, бо Він перший полюбив нас, то любитимемо й усіх, за кого по-
мер Христос». – Наочні уроки Христа. – С.384. [Виділено автором в оригіналі].

«Повноцінний християнин – це той, в якому живе Христос, Надія слави. Така 
людина любить істину, чистоту і святість, вона буде проявляти духовну енергію, 
буде любити Слово Боже і шукати спілкування з тими, хто знає це Слово, щоб 
не пропустити жоден промінь світла, який Господь посилає їм, промінь світла, 
який розкриває характер Христа і робить Його більш дорогоцінним для душі. Той, 
хто має тверезу і розсудливу віру, розуміє, що Христос – це Життя для душі, що 
Христос, Який перебуває в ньому, – це Джерело води, яке тече в життя вічне, і 
він з радістю віддає сили душі в підпорядкування своєму Господу». // Рев’ю енд 
Геральд, 11 грудня 1894 року.
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П’ятниця	 13	грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому Десять заповідей повинні були зберігатися в ковчезі?

2. Опишіть вид покори, який Господь бажає бачити в нас.

3. Якими способами проявляється те, що ми є учнями Христа?

4. Чому чистота важлива для нас, як особисто для кожного, так і 
для церкви в цілому?

5. Як я можу розвинути глибшу любов до Христа і до всіх інших 
людей?
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Урок 12 Субота, 21 грудня 2019 року

«Як горючий свiтильник»
«Не буду мовчати я ради Сіону, і ради Єрусалиму не буду спокійний, аж 

поки не вийде, як сяйво, його праведність, а спасіння його – як горючий 
світильник!» (Ісаї 62:1).

«Не допустімо, щоб світло, яке є в нас, погасло через те, що ми відмовля-
ємося віддавати це світло іншим». – Записи Тихоокеанської Унії, 20 лютого 
1908 року.

Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.157-162, 307, 308, 385-389.

Неділя	 15	грудня

1. УСВІДОМЛЮЮЧИ НАШІ ПРІОРИТЕТИ
а. Що повинно стати головною метою кожного віруючого сьогодні?  

Ісаї 62:1, 2.

1 Не буду мовчати я ради Сіону, і ради Єрусалиму не буду 
спокійний, аж поки не вийде, як сяйво, його справедливість, 
а спасіння його як горючий світильник! 2 І побачать народи 
твою справедливість, а славу твою всі царі, і йменням новим 
будуть звати тебе, що уста Господні докладно означать його. 
(Iс.62:1,2)

«Найсильнішим доказом того що ті, хто прийняли велике світло, не оцінили 
його, служить їхня відмова дозволити цьому світлові сяяти на тих, хто знаходиться 
в темряві». // Рев’ю енд Геральд, 16 липня 1895 року.

«Якби ви... були спасенні, то розуміли б, у якому небезпечному стані пере-
бувають неспасенні. Якщо у вас не відбудуться рішучі зміни, то настане день, 
в який ви почуєте з багатьох вуст: «Я спілкувалася з цими християнками, однак 
вони ніколи не говорили мені про небезпеку, яка мені загрожує. Вони ніколи не 
попереджали мене. Мені здавалося, що якби мені що-небудь загрожувало, вони 
не давали б собі спокою ні вдень, ні вночі, аби пробудити мене і вказати мені на 
мій оманливий стан. Тепер я загинула. Якби я була на їхньому місці і бачила, що 
людині загрожує небезпека, я б не заспокоїлася до тих пір, поки не роз’яснила їй 
її стан і не вказала б на Спасителя». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.181, 182.

«Що може бути сказано ледачим, аби змусити їх зрозуміти і розбудити їх від 
їхнього бездіяльного стану? О, якби Сіон прокинувся і зодягнув себе у свій пре-
красний одяг! Брати та сестри, як члени церкви, вірно виконаймо свою роботу...

Бог дав кожній людині свою роботу, жодна з них не звільнена від служін-
ня». – Записи Тихоокеанської Унії, 20 лютого 1908 року.



93

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. З приводу чого втрачені душі будуть справедливо висловлювати 
своє невдоволення після того, як вже буде занадто пізно?

Понеділок	 16	грудня

2. В ЕПОХУ МОРАЛЬНОЇ ТЕМРЯВИ
а. Який заклик відлунням віддається до всіх нас?     

Ісаї 21:11 (остання частина), 12.

…Стороже, яка пора ночі? 12 А сторож сказав: Настав 
ранок, а все ж іще ніч. Якщо ви питатимете, то питайте та 
знову прийдіть! (Iс.21:11,12)

«Здається, злі сили схвилювали усе своєю інтенсивною діяльністю. Постійно 
зберігається якесь збудження. Святкування, купівля і продаж вносяться до церкви. 
Сторож вигукує: «Настав ранок, а все ж іще ніч». Ніч символізує переважання 
оман, неправильне тлумачення і неправильне застосування Святого Письма. 
Зараз вносяться різноманітні види обману. Найясніші істини Слова Божого 
покриваються безліччю теорій, винайдених людиною. Смертельні омани пред-
ставляються, як істина, перед якою всі повинні схилитися. Простота істинного 
благочестя хорониться під традицією». // Біблійне відлуння, 1 лютого 1897 року.

«У світі потрібно звершити велику роботу, і які ж зусилля ми докладаємо для 
цього? Людям говорять занадто багато проповідей, але чи вчать їх того, як працю-
вати заради душ, за яких помер Христос? Чи намічена для них лінія роботи і чи 
представлена вона таким чином, щоб кожен усвідомив необхідність участі в ній?

Очевидно, що всі проповіді, які нині промовляються, не сприяють появі ве-
ликої кількості самозречених працівників. Це питання необхідно враховувати, бо 
воно тягне за собою дуже серйозні наслідки. Наше вічне майбутнє поставлено 
на карту». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.431.

«Ми, безсумнівно, живемо в заключні дні історії цієї землі. Нам необхідно 
присвятити багато часу нашим духовним інтересам, якщо хочемо відчути духо-
вне зростання, яке настільки важливе у наш час. Ми повинні зробити рішучі 
реформи. Голос сказав: «Сторожі необхідно прокинутися і надавати трубі пев-
ний звук. Настає ранок, але ще ніч. Прокиньтеся, Мої вартові! Ті голоси, котрі 
повинні представляти істину, мовчать. Душі гинуть у своїх гріхах, а служителі, 
лікарі й вчителі сплять. Прокиньтеся, вартові!» // Записи Тихоокеанської унії, 20 
лютого 1908 року.
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б. Як Господь бажає змінити наші церкви за допомогою Своєї благодаті? 
Ісаї 60:1, 2.

1 Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, 
а слава Господня над тобою засяла! 2 Бо темрява землю 
вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава 
Його над тобою з’являється! (Iс.60:1,2)

«Громади висихають, тому що вони не використали свої таланти для по-
ширення світла істини іншим людям. Необхідна дбайлива настанова, яка буде 
як повчання Учителя, щоб всі могли використовувати світло практично на благо 
іншим». // Рев’ю енд Геральд, 28 лютого 1893 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Крім простого проповідування, яким є обов’язок «серця» церкви?

Вівторок	 17	грудня

3. ОБІЦЯНІ РЕЗУЛЬТАТИ
а. Яке запевнення дає Бог усім тим, котрі хочуть отримати Його Святий 

Дух для того, щоб ділитися істиною з іншими людьми?   
Приповісті 1:23; Псалом 81:11.

23 Зверніться но ви до картання мого, ось я виллю вам 
духа свого, сповіщу вам слова свої! (Пр.1:23)

11 Я Господь, Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, 
відчини свої уста і Я їх наповню! (Пс.80:11)

«На всіх тих, котрі отримали світло істини, покладено урочистий обов’язок 
дозволити світлу сяяти для інших. Кожен може у своїй скромній сфері щось 
зробити для Господа. Можливо, він не може давати великі пожертвування для 
прогресу Божої справи, але він може представити добровільне, радісне служіння 
смиренного серця. Не всі можуть бути проповідниками, не всі можуть бути гене-
ралами в армії Господа, але всі можуть бути вірними рядовими, котрі у смиренній 
покорі слідують велінням Вождя їхнього спасіння. Вони можуть підбадьорювати 
своїх ближніх словами надії та мужності, і, діючи так, вони прославлять Того, Хто 
покликав їх із темряви до дивного світла Свого. Бог вимагає від усіх найкращого 
служіння, яке вони тільки можуть надати. Навіть якщо вони можуть виконувати 
для Нього тільки смиренні доручення, ними не можна нехтувати». // Рев’ю енд 
Геральд, 24 серпня 1886 року.



95

«Членів церкви необхідно навчити, що величина їхнього успіху в служінні 
душам відповідає їхньому самозреченню та їхній вірності в наслідуванні прикладу 
Христа». – Записи Тихоокеанської унії, 20 лютого 1908 року.

б. Який результат вірних зусиль у поширенні світла? Захарії 8:20-23.

20 Так говорить Господь Саваот: Ще прийдуть народи та 
мешканці численних міст. 21 І прийдуть мешканці одного міста 
до другого, кажучи: Ходімо, ходімо вблагати Господа, шукати 
Господа Саваота! Піду також я. 22 І поприходять численні 
народи та сильні люди шукати Господа Саваота в Єрусалимі, і 
благати Господа. 23 Так говорить Господь Саваот: І станеться 
тими днями, що схоплять десять мужів з усіх язиків тих 
народів, і схоплять за полу юдея, говорячи: Ходімо з вами, 
бо ми чули: Бог з вами! (Зах.8:20-23)

«Бог подіє на людей, які займають скромне положення в суспільстві, людей, 
які не стали нечутливими до яскравих променів світла через те, що так довго ди-
вилися на світло істини і відмовлялися здійснювати покращення або просування 
в ньому. Багато таких людей будуть поспішати в різних напрямках, спонукувані 
Духом Божим нести світло іншим. Істина, слово Боже, наче вогонь в їхніх кістках, 
що наповнює їх гарячим бажанням просвітити тих, хто в темряві. Багато хто, 
навіть серед неосвічених, тепер проголошують слова Господа. Дітей спонукає 
Дух йти і проголошувати звістку з Неба. Дух зливається на всіх, хто підкориться 
його спонуканням, і, відкинувши всю людську систему, її стримуючі правила і 
обережні методи, вони проголосять істину в силі Духа. Багато людей приймуть 
віру і приєднаються до армії Господа». // Рев’ю енд Геральд, 23 липня 1895 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Поясніть Божий план просвіти світу теперішньою істиною.

Середа	 18	грудня

4. МУЖНІСТЬ СЕРЕД ОПОЗИЦІЇ
а. Опишіть досвід Єремії, коли над ним насміхалися і глумилися за 

свідоцтво про Бога і як він переміг свої страхи. Єремії 20:7-11.

7 Намовляв мене, Господи, і був я намовлений, Ти взяв 
міцно мене й переміг! Я став цілий день посміховищем, кожен 
глузуї із мене... 8 Бо коли тільки я говорю, то кричу, кличу: 
Євалт! та Грабіж! і так сталося слово Господнї мені цілий день 
за ганьбу й посміховище... 
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9 І я був сказав: Не буду Його споминати, і не буду вже 
Йменням Його говорити! І стало це в серці моїм, як огонь 
той палючий, замкнений у костях моїх, і я змучивсь тримати 
його й більш не можу! 10 Бо чув я обмову численних, ось 
острах навколо: Розкажіть, донесемо на нього! Кожен муж, 
який в мирі зо мною, чатуї мого упадку та каже: Може буде 
обманений і переможемо його, і помстимося над ним! 11 Та 
зо мною Господь, як потужний силач, тому ті, хто женеться 
за мною, спіткнуться та не переможуть! Будуть сильно вони 
посоромлені, бо робили без розуму, вічний сором їм буде, 
який не забудеться! (Єр.20:7-11)

«Через гіркоту, ненависть і опозицію, які проявлені проти Божого слова до-
кору, багато інших вісників Бога вирішили зробити так, як зробив Єремія. Але 
що, що зробив пророк Господа після свого рішення? Як він не намагався, він 
не міг заспокоїтися. Щойно він прийшов на збори людей, то усвідомив, що Дух 
Господа був сильніше, ніж він...

У цьому поколінні, коли Божі слуги говорять слово Господа, щоб викрити 
грішників, осуджувати тих, які встановлюють неправильні принципи, чи не мали 
вони досвід, подібний до того, який мав Єремія? Коли вводяться дії, що спо-
творюють правосуддя і справедливість, має бути промовлене слово Божого 
викриття». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.4. – С.1156.

б. Чого ми повинні навчитися з того, як пророки і апостоли ділилися 
звістками Бога з такою дивовижною силою?     
Михея 3:8; 1 до коринтян 2:4, 5.

8 А я повний сили й Господнього Духа, і правди й відваги, 
щоб представити Якову прогріх його, а Ізраїлеві його гріх. 
(Мих.3:8)

4 І слово моє й моя проповідь не в словах переконливих 
людської мудрости, але в доказі духа та сили, 5 щоб була віра 
ваша не в мудрості людській, але в силі Божій! (1Кор.2:4,5)

«У ранні християнські часи Слово Боже проповідувалося Його служителями 
«в доказі духа та сили» (1 до коринтян 2:4). Серця людей були схвильовані Єван-
гелієм. Чому ж зараз проповідь істини так мало торкається їхніх душ? Хіба в наш 
час Бог хоче дати Своїм працівникам менше благоговіння, ніж у дні апостолів?

Застереження, яке ми проголошуємо світові, повинно представити людству 
запашність життєву в життя, або смертельну запашність на смерть. І хіба Господь 
посилає Своїх слуг проголошувати цю надзвичайно урочисту звістку, утримуючи 
від них Свого Святого Духа? Невже немічні люди, котрі перебувають в омані, 
наважаться стати між живими та мертвими і говорити слова вічного життя без 
особливої благодаті й сили від Бога? Наш Господь щедрий на благодать, могутній 
у силі; Він рясно зіллє ці дари на всіх, хто приходить до нього з вірою.
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 Він більше готовий дарувати Святого Духа тим, хто просить у Нього, ніж 
люблячі батьки готові дати блага своїм дітям. Причина, за якої дорогоцінна і 
важлива істина для нашого часу безсила спасати, полягає у тому, що ми не 
працюємо з вірою!» – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.157, 158.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як буде винагороджено приклад, який залишив Єремія?

Четвер	 19	грудня

5. ПОЖИНАЮЧИ ЩЕДРІСТЬ
а. З якою метою Ісус післав чудовий улов риби? Чого ми можемо навчитися 

з цього досвіду в нашій праці для душ? Від Луки 5:4-10.

4 А коли перестав Він навчати, промовив до Симона: 
Попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід. 5 А Симон 
сказав Йому в відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали, 
і не вловили нічого, та за словом Твоїм укину невода. 6 А 
зробивши оце, вони безліч риби набрали і їхній невід почав 
прориватись... 7 І кивали вони до товаришів, що були в другім 
човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили 
обидва човни, аж стали вони потопати. 8 А як Симон Петро 
це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, 
вийди від мене, бо я грішна людина! 9 Бо від полову риби, що 
зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, 10 
також Якова й Івана, синів Зеведеєвих, що були спільниками 
Симона. І сказав Ісус Симонові: Не лякайсь, від цього часу ти 
будеш ловити людей! (Лук.5:4-10)

«Не піклуйтеся тільки про себе. Є тисячі тих, чиї життя такі ж дорогоцінні як 
ваше. Тоді чому ви ховаєтеся у своє пальто і тримаєтесь берега? Усвідомте свій 
обов’язок і станьте корисними! Якщо ви запливете на глибину і закинете свої сіті, 
Господь збере в них рибу, і ви побачите чудову роботу Бога...

Навчіть людей, що вони повинні мати світло в собі і не повинні покладатися 
на проповідників. Їхнім помічником повинен бути Христос і вони повинні вчитися 
допомагати один одному, щоб проповідник був вільний і міг йти на нові поля». – Іс-
торичні нариси. – С.139.

«Наш народ отримав велике світло, і, тим не менш, більша частина пропо-
відницьких сил витрачається на підтримку церков заради навчання тих, кому 
давно прийшла пора стати вчителями, заради просвіти тих, хто вже має бути 
«світлом для світу». – Євангелизм. – С.382.
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б. Як наш Творець може звершити Свою роботу, використовуючи 
індивідуальність, яку Він милостиво дарував кожному з нас?  
Йова 34:11; 37:7.

11 Бо за чином людини Він їй надолужить, і згідно з своєю 
дорогою знайде людина заплату! (Йов.34:11)

7 Він руку печатає кожній людині, щоб пізнали всі люди 
про діло Його. (Йов.37:7)

«Люди, котрі мають один талант, можуть донести істину до тих, хто не стане 
слухати віруючих, що володіють двома або п’ятьма талантами. І малі, і великі 
є вибраними Божими посудинами, покликаними нести воду життя спраглим... 
Нехай Бог діє через тих, хто Йому до вподоби. Звістка повинна поширювати-
ся». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.462.

«Мої брати та сестри, досліджуйте свої плани; використовуйте кожну мож-
ливість поділитися євангельською звісткою зі своїми сусідами і близькими або 
почитайте їм з тих книг, що містять істину для теперішнього часу. Покажіть їм, що 
першочерговим для вас є спасіння душ, заради яких Христос приніс таку велику 
жертву». – Там саме. – Т.9. – С.129.

П’ятниця	 20	грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. З приводу чого втрачені душі будуть справедливо висловлювати 
своє невдоволення після того, як вже буде занадто пізно?

2. Крім простого проповідування, яким є обов’язок «серця» церкви?

3. Поясніть Божий план просвіти світу теперішньою істиною.

4. Як буде винагороджено приклад, який залишив Єремія?

5. Яким чином я можу відучитися обтяжувати служителів?



99

Урок 13 Субота, 28 грудня 2019 року

Щоб бути попечатаними як 
непорочнi

«А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений 
дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа 
нашого Ісуса Христа! Вірний Той, Хто вас кличе, – Він і вчинить [оте]!»  
(1 до солунян 5:23, 24).

«Ніхто з нас не отримає печатки Божої, якщо наш характер матиме хоча б 
одну пляму або порок». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.214.

Додаткові матеріали для вивчення:
Вибрані вісті. – Кн.2. – С.367-375;
Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.207-216.

Неділя	 22	грудня

1. ДОСВІД, ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ СПАСІННЯ
а. Що обіцяв Христос усім тим, котрі здобудуть перемогу над гріхом?  

Об’явлення 3:5.

5 Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його Я 
не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед Отцем 
Своїм і перед Його Анголами. (Об.3:5)

б. На чому ми повинні зосередити свої прихильності для того, щоб отримати 
цю перемогу? До колосян 3:1-3.

1 Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що 
вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. 2 Думайте про те, 
що вгорі, а не про те, що на землі. 3 Бож ви вмерли, а життя 
ваше сховане в Бозі з Христом. (Кол.3:1-3)

«Христос говорить про переможця: «А ймення його Я не змию із книги 
життя». Імена всіх тих, хто колись віддав себе Богові, записані в Книзі життя, і 
їхні характери постійно випробовуються. Ангели Божі зважують їхню моральну 
гідність. Вони спостерігають за розвитком характеру усіх тих, хто живуть, щоб 
бачити, чи можуть їхні імена бути залишені в Книзі життя. Нам дарований ви-
пробувальний термін, щоб ми випрали одіж свою, та вибілили її в Крові Агнця. 
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Хто робить цю роботу? Хто позбавляється від гріха та егоїзму?
 «Бож ви вмерли, – говорить апостол Павло справжнім послідовникам Хрис-говорить апостол Павло справжнім послідовникам Хрис-

та, – а життя ваше сховане в Бозі з Христом». Коли ми живемо для Бога, ми 
мертві для себе. Нехай допоможе нам Бог померти для себе. Чиї імена не будуть 
стерті з Книги життя? Тільки тих, хто полюбив Бога усіма силами свого єства і 
ближніх своїх, як самого себе». – Історичні нариси. – С.138.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому ми повинні подолати вади нашого характеру за допомогою 
Христа?

Понеділок	 23	грудня

2. РОБОТА ДЛЯ ЦЬОГО ПЕРІОДУ
а. Вкажіть на ту вирішальну роботу, яка здійснюється чотирма могутніми 

ангелами в День Викуплення. Об’явлення 7:1-4.

1 А по цьому я бачив чотирьох Анголів, що стояли на 
чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер 
не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. 2 І бачив 
я іншого Ангола, що від схід сонця виходив, і мав печатку 
Бога Живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох 
Анголів, що їм дано пошкодити землі та морю, 3 говорячи: Не 
шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо 
печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах! 4 І почув я число 
попечатаних: сто сорок чотири тисячі попечатаних від усіх 
племен Ізраїлевих синів… (Об.7:1-4)

«Чотири могутніх ангели ще стримують земні влади, поки чоло слуг Божих 
не буде позначено печаткою. Народи світу жадають почати боротьбу, але вони 
стримуються ангелами. Коли дія сили, яка стримує, припиниться, настане час 
скорботи і страждання». – Маранафа. – С.257.

«Перед нами жахлива битва. Ми наближаємося до війни того великого дня 
Вседержителя Бога. Сили, котрі до сих пір стримували вітри, – відпустять їх. 
Ангел благодаті склав свої крила, готовий зійти з престолу і залишити світ під 
контролем сатани. Влада і сили землі надзвичайно обурені проти Бога. Їхня не-
нависть спрямована проти тих, хто служить Богові, і скоро, дуже скоро запалає 
остання битва між добром і злом. Наша земля стане полем битви, сценою за-
ключної суперечки і завершальної перемоги.

Коли їхня хватка ослабла і ці чотири вітри вже були готові дути, милостиве 
око Ісуса поглянуло на незапечатаний Останок, Він підняв руки до Отця і став 
благати Його, нагадуючи про те, що пролив за них Свою Кров. Потім іншому ан-
гелові було доручено швидко летіти до чотирьох ангелів з наказом стримувати, 
поки на чолах рабів Божих не буде поставлено печатку Бога Живого». – Моє 
життя сьогодні. – С.308.
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б. Що визначає результат майбутнього конфлікту для кожного з нас?   
До римлян 8:6. Які ознаки тілесного серця або розуму? 1 до коринтян 3:3, 4.

3 бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між 
вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не полюдському робите? 4 
Бо коли хто каже: Я ж Павлів, а інший: Я Аполлосів, то чи ж 
ви не тілесні? (1Кор.3:3,4)

«Чотири вітри ще утримуються, поки чоло слуг Божих не буде позначено пе-
чаткою. Потім земна влада продемонструє свою силу в останній великій битві. Як 
дбайливо ми повинні використовувати ще час благодаті, що залишився для нас!

Тому розуму, який вдавався до вільного мислення, необхідно змінитися... 
Думки повинні зосередитися на Богові. Настав час докласти серйозних зусиль 
для перемоги над потягами тілесного серця». – Маранафа. – С.243.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Чому Ісус звелів чотирьом могутнім ангелам утримувати вітри?

Вівторок	 24	грудня

3. СЕРЙОЗНЕ ЗАВДАННЯ
а. Поясніть, як робота попечатування пов’язана з Третім ангелом з 14 розділу 

книги Об’явлення. Що показує нам, наскільки важливо бути цілковито 
освяченим? Об’явлення 14:9-12; 1 до солунян 5:23, 24.

9 А інший, третій Ангол летів услід за ним, гучним голосом 
кажучи: Коли хто вклоняється звірині та образу її, і приймає 
знамено на чолі своїм чи на руці своїй, 10 то той питиме з 
вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде 
мучений в огні й сірці перед Анголами святими та перед 
Агнцем. 11 А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. І не 
мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та 
образу її, і приймає знамено ймення його. 12 Тут терпеливість 
святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру! (Об.14:9-
12)

23 А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, 
а непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно 
збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа! 24 
Вірний Той, Хто вас кличе, Він і вчинить оте! (1Сол.5:23,24)
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«Я побачила Третього ангела. Ангел, який супроводжував мене, сказав: 
«Справа його жахлива. Він той ангел, який повинен відокремити пшеницю від 
полови і попечатати її, зв’язавши у снопи для небесної житниці. До цього повинні 
бути прикуті всі помисли, вся увага». – Ранні твори. – С.118.

«Багато людей не розуміють, якими вони повинні бути, щоб встояти під час 
скорботи, живучи перед очима Господніми без Первосвященика у святині. Ті, 
хто приймають печатку Живого Бога і перебувають під Його захистом, під час 
скорботи повинні досконало відображати образ Ісуса.

Я бачила, що багато хто нехтує таким необхідним приготуванням і чекають 
«часів відпочинку» і «пізнього дощу», який нібито сам приготує їх до того, щоб 
встояти в день Господа й жити перед Його обличчям. О, скількох я побачила під 
час скорботи без прихистку! Вони знехтували необхідним приготуванням і тому 
не могли отримати відраду, яку повинні мати всі, щоб жити перед лицем Святого 
Бога. Люди, які відмовилися слухати пророків і очищати свої душі через послух 
істині в усій її повноті, але котрі спокушують себе тим, що їхнє становище є на-
багато кращим, ніж воно є насправді, доживуть до часу злиття кар і лише тоді 
зрозуміють, що їм потрібно було позбутися від недоліків і вад, перш ніж стати 
живим камінням у Божій будові. Але тоді у них не буде вже ні часу, ні Заступника, 
Який би заступився за них перед Отцем». – Там саме. – С.71.

б. Яке остаточне благословення Бог дає, щоб особливим чином підготувати 
жнива душ для Свого Царства? Йоіла 2:23; Захарії 10:1.

23 А ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом, Богом 
своїм, бо вам їжі Він дасть на спасіння, і найперше зішле вам 
дощу, дощу раннього й пізнього. (Йоїл.2:23)

1 Просіть від Господа дощу часу весняного пізнього дощу, 
Господь чинить блискавки, і зливний дощ посилає їм, кожному 
траву на полі. (Зах.10:1)

«Гріхи Ізраїлю повинні бути розглянуті на суді завчасно. Кожен гріх потрібно 
сповідати у святині, тоді робота буде просуватися. Це повинно бути зроблено 
зараз...

Коли чотири ангели відпустять вітри, Христос встановить Своє Царство. 
Пізній дощ отримають тільки ті, хто робить усе, що в їхніх силах. Христос бажає 
нам допомогти. Усі можуть стати переможцями через благодать Христа, через 
кров Ісуса». – Колекція Сполдинга і Мегена. – Т.2а. – С.2, 3.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Що багато людей неправильно розуміють про Пізній дощ або 
«часи відпочинку»?
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Середа	 25	грудня

4. УМОВИ ДЛЯ ПІЗНЬОГО ДОЩУ
а. Що необхідно для того, щоб отримати Пізній дощ? Ісаї 43:25; 44:22.

25 Я, Я є Той, Хто стирає провини твої ради Себе, а гріхів 
твоїх не пам’ятає! (Iс.43:25) 

22 Провини твої постирав Я, мов хмару, і немов мряку 
гріхи твої, навернися ж до Мене, тебе бо Я викупив! (Iс.44:22)

«Імена деяких будуть стерті з Книги життя. Чиї імена? Досліджуймо ретельно 
кожен себе, щоб упевнитися чи ми у вірі; будьмо старанними, здійснюючи на-
дійну роботу для вічності. Ісус каже, що Він визнає ім’я переможця перед Своїм 
Отцем і перед святими ангелами». – Історичні нариси. – С.139.

«Ті, хто переміг світ, тіло і диявола будуть попечатані печаткою Живого Бога. 
Ті ж, чиї руки не очищені і серця не омиті, попечатані не будуть. Люди, котрі заду-
мують гріх і чинять беззаконня, залишаться осторонь. Тільки ті, хто розкаюються 
у своїх гріхах і сповідають їх перед лицем Живого Бога, у великий прообразний 
День Викуплення будуть визнані і будуть гідними Його захисту». – Свідоцтва 
для проповідників. – С.445.

«Поки наше «я» і егоїзм не переможені, ми не можемо здійснити особливу 
роботу для Бога». – Історичні нариси. – С.139.

«Ті, хто будуть відповідати в усьому, ті, хто витримають усі випробування і 
вийдуть переможцями, яку ціну їм не довелося б заплатити, тим самим засвід-
чать, що прийняли пораду Вірного Свідка. Вони отримають Пізній дощ і будуть 
готові до переселення у небесні оселі». – Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.187.

«Нам необхідний глибокий вплив Божого Духа на наші серця, щоб ми могли 
забезпечити білий одяг не тільки для себе, але й так впливали на інших, щоб 
їхні імена могли бути внесені в Книгу життя, і не були стерті з неї». – Історичні 
нариси. – С.140.

б. Що ми повинні усвідомлювати про Пізній дощ? Осії 6:3; Дії 3:19.

3 І пізнаймо, намагаймось пізнати ми Господа! Міцно 
поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, 
немов дощ, немов дощ весняний, що напоює землю. (Ос.6:3)

19 Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над 
вашими гріхами… (Дiї.3:19)

«Ті пророцтва, які справдилися при злитті Раннього дощу на початку поши-
рення Євангелія, ще раз здійсняться при злитті Пізнього дощу при його завер-
шенні. Це – «часи відпочинку», яких очікував Петро, кажучи: «Покайтеся ж та 
наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами [на слідчому Суді], щоб 
часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого 
вам Ісуса Христа» (Дії 3:19, 20).
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Раби Божі з сяючими від святої ревності обличчями поспішатимуть з одного 
місця в інше, аби звіщати небесну звістку. Тисячі голосів проголосять це засте-
реження по всій землі». – Велика боротьба, вид. 1888 року. – С.611, 612. [Слова 
в дужках – в оригіналі].

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Якщо наші гріхи стерті, яке благословенне завдання Бог може 
довірити нам?

Четвер	 26	грудня

5. ОСТАТОЧНА ПЕРЕМОГА
а. Яку підбадьорливу заяву Ісус зробить стосовно переможців, коли Він 

завершить Своє служіння на небі? Об’явлення 22:11 (остання частина).

…А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай 
ще освячується! (Об.22:11)

б. Як ми можемо реалізувати чудові обітниці, які дані всім тим, хто отримує 
перемогу завдяки Крові Агнця? Об’явлення 22:14; Ісаї 26:2-4.

14 Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на 
дерево життя, і ввійти брамами в місто! (Об.22:14)

2 Відчиняйте ворота, і хай ввійде люд праведний, хто 
вірність хоронить! 3 Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у 
повнім спокої, бо на Тебе надію вона покладає. 4 Надійтеся 
завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня! 
(Iс.26:2-4)

«Яка славна нагорода очікує вірних працівників, коли вони зберуться біля 
престолу Бога і Агнця!.. Вони будуть стояти перед престолом, прийняті в Улю-
бленому. Всі їхні гріхи будуть стерті, усі беззаконня – викреслені. Тепер вони 
можуть дивитися на немеркнучу славу престолу Божого. Вони були учасниками 
Його страждань; вони були Його співпрацівниками у Плані спасіння, і тепер вони 
разом з Ним поділяють радість, бачучи спасенні душі в Царстві Божому, про-
славляючи Бога впродовж усієї вічності.

Мій брате, моя сестро, я наполегливо закликаю вас приготуватися до При-
ходу Христа на хмарах небесних. Кожен день усувайте зі свого серця любов до 
світу. Переконайтеся на власному досвіді, що означає спілкування з Христом. 
Готуйте себе до суду, щоб, коли Христос прийде, ви могли бути також у числі 
тих, хто з радістю і в мирі зустрінуть Його. 
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Того дня викуплені засяють у славі Отця і Сина. Ангели грою на золотих 
арфах вітатимуть Царя і Його трофеї перемоги – тих, які убілилися і омилися 
в Крові Агнця. Пролунає пісня перемоги і наповнить своїми звуками все небо. 
Христос переміг. 

Він увійде в небесні оселі у супроводі Своїх викуплених, свідків того, 
що Його місія страждань і жертви не була марною». – Свідоцтва для церк-
ви. – Т.9. – С.285, 286.

П’ятниця	 27	грудня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому ми повинні подолати вади нашого характеру за допомогою 
Христа?

2. Чому Ісус звелів чотирьом могутнім ангелам утримувати вітри?

3. Що багато людей неправильно розуміють про Пізній дощ або 
«часи відпочинку»?

4. Якщо наші гріхи стерті, яке благословенне завдання Бог може 
довірити нам?

5. Що я можу зробити сьогодні, аби гарантовано бути в числі 
переможців фінальної битви?
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Для нотаток
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Пожертвування першої
      суботи


