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Передмова
Коли Адам і Єва згрішили, Бог не залишив їх без надії. Навпаки, Він
забезпечив їм викуплення. Він віддав Свого Єдиного Сина на смерть замість
них, забезпечивши таким чином вічне визволення для всіх, хто захоче прийняти
щедрий дар благодаті.
«Сатана вразив Христа в п’яту, але Христос вразив сатану в голову. Через
смерть Спаситель знищив того, хто має владу смерті. Вхопившись за свою
жертву, смерть була переможена, тому що через смерть Христос представив
життя і безсмертя через Євангеліє». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е. Г. Уайт]. – Т.7. – С.924.
«Усі небесні сили беруть участь у великій роботі відродження, очищення і
освячення людської душі. Божественна сила проявляється для спасіння, а не для
знищення справи Божих рук. Весь цей механізм, що є надзвичайно важливим,
запущений в хід, аби спасти людей від армії сатани, від рабства гріха і переконати
їх взяти участь у справі спасіння». // Біблійне відлуння, 8 березня 1897 року.
Бог бажає, щоб ми звільнилися від гріха сьогодні, а потім допомогли іншим
знайти таке ж визволення. Вивчаючи уроки цього кварталу, ми розглянемо деякі
практичні способи того, як можна принести визволення іншим людям, як це робив
Ісус, коли ходив по цій землі. Те, про що потрібно подумати, розмірковуючи про
служіння Ісуса, – це те, що «Його воля активно використовувалася для спасіння
людей, але Він чекав, і жив, і працював у цілковитій залежності від Бога. У всьому
Він діяв у досконалій гармонії з Отцем». // Ознаки часу, 20 грудня 1899 року.
Спостерігаючи сьогодні докази наближення приходу Ісуса, конфлікти і безлад,
що відбуваються всюди, з нетерпінням чекаймо остаточного визволення народу
Божого. Наберімося сміливості з багатьох обітниць Писань і чекаймо до тих пір,
поки наш великий Визволитель забере нас додому.
«У книзі Псалми Давид говорить про те, що Бог є нашою Твердинею і сильною
Баштою, Твердинею і Силою; до Нього ми можемо звернутися і будемо спасенні.
Якою����������������������������������������������������������������������
дорогоцінною
���������������������������������������������������������������������
є думка про те, що Бог є нашою Твердинею����������������
, і Він буде на�
шим Помічником завжди і всюди, і що у всіх непередбачених випадках ми маємо
Бога з нами. Він каже, що ангелам довірить турботу про нас, щоб оберігати нас
на всіх наших шляхах...
Коли Христос вирішив боротися за людину на цій маленькій частинці світу, Він
вирішив стати нашим Заступником і Поручителем, і Бог довірив Йому все небо,
з усіма його засобами і всіма силами, які тільки може надати небо». – Проповіді
та бесіди. – Т.2. – С.58, 59.
Нехай Господь допоможе нам скористатися цією силою і таким чином знайти
визволення для себе і для тих, з ким ми зустрічаємося щодня.
Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ОСВІТНЬОГО
ЦЕНТРУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
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« Я к
м о ж у т ь
наші брати і сестри
спокійно жити поруч з великою
безліччю людей, які не чули
звістки застереження, і навіть
не намагатися скористатися
всіма�������������������������
з�����������������������
асобами����������������
, через які Гос�
подь може трудитися для слави
Свого Імені?
Наші керівники, які мають
великий досвід, усвідомлюють важливість даної проблеми і вони
спроможні багато що зробити, щоб значно збільшити сили для євангельського
служіння. Вони можуть планувати роботу, щоб досягти багатьох «на дорогах
й на загородах». У міру того як наші керівники візьмуться спокійно і впевнено
розширювати свої ревні зусилля і готувати рядових членів церкви для
участі в особистій роботі з людьми заради спасіння їхніх душ, успіх буде
супроводжувати їхню працю». – Євангелизм. – С.114.
«Слово, яке виходить від Бога, велить нам навчати, навчати, навчати
юнаків і дівчат зрозуміти живі слова Бога. Це знання буде найбільш цінне
для них в їхній праці для Бога. Бог вимагає, щоб їхній розум не припиняв
розвиток, коли вони приєднуються до церкви, але зміцнювався, підносився,
збагачувався, вшляхетнювався і готувався до найбільш священної роботи,
яка коли-небудь була довірена смертним». // Рев’ю енд Геральд, 22 березня
1898 року [виділено автором звернення].
Усвідомлюючи цю мету, Освітній Центр Генеральної Конференції
потребує суттєвої фінансової підтримки, щоб покрити всі витрати для
завершення будівництва.
Освітній Центр Генеральної Конференції надасть:
• Постійне отримання освіти служителям ГК, служителям Євангелія і
місіонерам в доктринальній, адміністративній та духовній сферах.
• Онлайн-освіту. Коли будуть проводитися семінари, всі важливі сесії
будуть записуватися, і будуть доступні онлайн для тих, які не можуть бути
присутніми особисто. Це стосується і вас!
• Конференційний центр. Ця нова будівля спроектована для проведення
регіональних конференцій і навіть сесій ГК.
• Дім молитви, який буде маяком для місцевого населення.
Будьте одними з тих, які встануть на бік Господа у відновленні Його
Царства, будьте тими, які чують голос щирої і чесної душі, який благає:
«Прийди і допоможи...»
Ми дякуємо вам, маючи велику віру в вашу добровільну щедрість і
бажання допомогти в цьому проекті, а також молимося про те, щоб Господь
рясно благословив вас. Амінь.
Ваш брат у Христі, Лівіу Тудорою,
Місіонерський відділ Генеральної Конференції
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Обiтований Визволитель
«І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і
насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п’яту» (Буття 3:15).
«У пророцтві про знищення влади сатани [Адам і Єва] вбачали обітницю
визволення від загибелі, спричиненої порушенням Закону. Хоча наші прабатьки
й повинні були страждати від влади свого супротивника, оскільки піддалися його
спокушенню і порушили ясне повеління Єгови, однак їм не слід було впадати в
розпач». – Пророки і царі. – С.681, 682.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.63-70.

Неділя

31 березня

1. ЖИТТЯ В ЕДЕНІ
а. Яким був стан людини до гріхопадіння? Буття 1:27.
27 І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як
чоловіка та жінку створив їх. (Бут.1:27)
«Перш ніж гріх увійшов у наш світ, ніщо не затьмарювало розум наших
прабатьків і не затемнювало їхнє сприйняття Божого характеру. Вони перебували
в досконалій відповідності з Божою волею. Замість одягу їх оточувало прекрасне
світло – світло Боже. Це чисте, досконале світло осяювало все, до чого вони
наближалися». – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.255.

б. Як природа розкривала людині Бога? Буття 1:31; До римлян 1:20.
31 І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! І був вечір, і був
ранок, день шостий. (Бут.1:31)
20 Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила й Божество,
думанням про твори стає видиме. (До римлян 1:20.)

«В Еденському саду проявлялося буття Бога, Його властивості розкривалися
в природі, що оточувала [Адама і Єву]. Все, на що вони споглядали, волало до них.
«Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила й Божество»
були ясно видимі і зрозумілі за допомогою створеного». – Там саме.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як людина могла зрозуміти характер Божий до гріхопадіння?
									

Понеділок

1 квітня

2. ГРІХ ВНОСИТЬ ЗМІНИ
а. Який вплив справив гріх на світ природи? Буття 3:17-19. Як це вплинуло
на розуміння людиною Божого характеру?
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. (Бут.3:17-19)

«Але злочин приніс на землю відмирання й занепад і порушив гармонію
між природою і Богом, Який створив її. Якби Адам і Єва завжди були слухняні
своєму Творцеві і залишалися на шляху досконалої моральної чистоти, вони
продовжували б пізнавати Бога через Його справи. Але коли вони піддалися
спокуснику і згрішили проти Бога, світло одягу небесної невинності покинуло
їх. Позбавлені небесного світла, прабатьки вже не могли розрізняти характер
Божий у справах Його рук.
Через непокору людини відбулася зміна і в самій природі. Осквернена
прокляттям гріха, природа може звіщати лише недосконале свідоцтво
про Творця. Вона вже не в змозі відображати Його характер у цілковитій
досконалості». – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.255, 256.

б. Яка зміна відбулася в природі людини? Єремії 17:9; 1 до коринтян 2:14.
9 Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнаї його? (Єр.17:9)
14 А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота,
і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. (1Кор.2:14)

«Їхня природа стала зіпсутою внаслідок гріха; їхня сила чинити опір злу
зменшилась, а це дало змогу сатані легше знаходити до них доступ. Якщо, будучи
невинними, вони поступилися спокусі, то тепер, свідомо переступивши Закон,
матимуть ще менше сили вберегтися від гріха». – Патріархи і пророки. – С.61.
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«У людській природі, коли вона відокремлена від Джерела істини,
проявляється постійний опір Божій волі та Його шляхам. Фізичне, інтелектуальне і
моральне єство знаходяться під контролем необдуманих імпульсів. Прихильності
розбещені і кожна здатність, довірена людині для мудрого вдосконалення,
деморалізована. Людина мертва у своїх злочинах і гріхах. Схильність спонукає,
бажання управляє, і її інтереси знаходяться під контролем сили, про яку вона
не знає. Вона говорить про свободу, про свободу дій, у той час як перебуває
в найжалюгіднішому рабстві. Вона не належить собі. Вона не має здатності
побачити красу істини, тому що тілесний розум перебуває у ворожнечі з Богом і не
підкоряється Його Закону. Вона вважає істину брехнею, а брехню істиною. Розум,
який перебуває під контролем сатани, слабкий у моральному аспекті». // Рев’ю
енд Геральд, 17 лютого 1891 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Як змінилася людська природа в результаті гріха?
									

Вівторок

2 квітня

3. БОГ ВТРУЧАЄТЬСЯ
а. Який план Бога забезпечив винному подружжю остаточне визволення?
Буття 3:15.
15 І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і
насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п’яту. (Бут.3:15)

«Вперше про План спасіння людину було повідомлено словами вироку,
проголошеного над сатаною в Еденському саду. Господь сповістив: [Буття 3:15
цитується]. Цей вирок, проголошений у присутності наших прабатьків, став для
них обітницею. Передрікаючи боротьбу поміж людиною і сатаною, він сповіщав
і про те, що врешті-решт влада великого супротивника буде знищена. Адам і
Єва стояли перед праведним Суддею як злочинці, очікуючи вироку за вчинений
переступ, але перш ніж почути про те, що на їхню долю випаде життя, сповнене
скорбот і праці, і що вони змушені будуть повернутися до земного пороху,
прозвучали слова надії. Хоча могутній ворог і завдаватиме їм страждань, проте
остаточна перемога буде за ними». – Патріархи і пророки. – С.65, 66.
«Божий Син виявив готовність спокутувати їхнє беззаконня власною кров’ю.
Їм мав бути дарований час випробування, коли через віру в спасительну силу
Христа вони зможуть знову стати Божими дітьми». – Пророки і царі. – С.682.
«Ніколи ця ворожнеча не була такою гострою, як під час життя Христа на
нашій землі. Ніколи на землі не було істоти, яка ненавиділа б гріх настільки
цілковитою ненавистю, як Христос. Він був Свідком впливу гріха на святих ангелів,
який зваблює й осліплює, і всі Його сили були спрямовані проти нього». – Вибрані
вісті. – Кн.1. – С.254.
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б. Який стан тілесної людини після гріхопадіння став причиною того, що
виникла необхідність обітниці про ворожнечу? Псалом 9:4; До римлян
3:11. Проти Кого веде війну тілесний розум, замість того аби ворогувати
проти сатани? До римлян 8:7.
25 У гордощах каже безбожний, що Він не слідкує, бо Бога нема, оце всі
його помисли!... (Пс.9:25)
11 нема, хто розумів би; немає, хто Бога шукав би (Рим.3:11)
7 думка бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться Законові Божому, та
й не може. (Рим.8:7)

«Коли людина порушила Божественний Закон, її природа зробилася
гріховною, і таким чином між нею і сатаною виникла гармонія, а не конфлікт.
Ніякої природної ворожнечі між грішною людиною й автором гріха не існує. Обоє
стали грішниками через відступництво... Якби Бог не втрутився особливим чином,
сатана і людство виступили б разом у боротьбі проти Небес, і замість того, щоб
ворогувати з сатаною, уся людська сім’я об’єдналася б у протидії Богові». – Велика боротьба. – С.505.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Чому Бог дав людині ворожнечу? Яке її значення для нас?
									

Середа

3 квітня

4. ПОВИНЕН ПРИЙТИ ВИЗВОЛИТЕЛЬ
а. Яку дивовижну жертву звершив Ісус, щоб спасти грішну людину? 		
До филип’ян 2:5-8.
5 Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі! 6 Він, бувши в Божій
подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, 7 але Він умалив Самого Себе,
прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, як лю�
дина, 8 Він упокорив Себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної...
(Фил.2:5-8)

«Щойно з’явився гріх, але був вже і Спаситель. Христос знав, що Йому
доведеться постраждати, проте Він став Заступником людини. Щойно Адам
згрішив, Син Божий представив Себе Поручителем за людську расу, володіючи
такою ж силою відвернути вирок, проголошений над винним, як і тоді, коли
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Він помер на Голгофському хресті». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1084.
«У той момент, коли людина прийняла спокуси сатани і зробила те, що
Бог звелів не робити, Христос, Син Божий, стояв між живим і мертвим, кажучи:
«Нехай покарання впаде на Мене. Я займу місце людини. Вона матиме ще один
шанс». – Там саме. – С.1085.

б. Як Бог намагався закарбувати в розумі людства наслідки гріха і ті заходи,
які вжив Спаситель? До євреїв 9:13, 14; До римлян 6:23.
13 Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих,
освячує їх на очищення тіла, 14 скільки ж більш кров Христа, що Себе непороч�
ного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків,
щоб служити нам Богові Живому! (Євр.9:13,14)
23 Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі
нашім! (Рим.6:23)

«Принесення 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. Ця сцена дала йому змогу глибше і повніше усвідомити всю глибину свого
переступу, котрий ніщо не могло спокутувати, крім смерті улюбленого Божого
Сина. Він дивувався Безмежній Любові, котра мала заплатити такий великий
викуп за спасіння грішника. Похмуре, страшне майбутнє освітила зірка надії,
проганяючи горе і відчай». – Патріархи і пророки. – С.68.
«Система жертвоприношень мала навчити людину покори, з огляду на
її гріховний стан привести до покаяння й віри в Бога, Котрий Єдиний через
обіцяного Викупителя прощає порушення Свого Закону, які мали місце в
минулому». – Історія викуплення. – С.145, 146.

в. Назвіть деяких людей, які пророкували про прийдешнього Спасителя.
Юди 14, 15; Буття 49:8-10; Числа 24:17.
14 Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь
зо Своїми десятками тисяч святих, 15 щоб суд учинити над усіма, і винуватити
всіх безбожних за всі вчинки безбожности їхньої, що безбожно накоїли, та за всі
жорстокі слова, що їх говорили на Нього безбожні грішники. (Юд.1:14,15)
8 О Юдо, похвалять тебе твої браття! Рука твоя на шиї твоїх ворогів, сини
батька твого тобі вклоняться. 9 Юда лев молодий! Ти, мій сину, вертаєшся з
здобичі: прихиливсь він, поклався як лев й як левиця, зведе хто його? 10 Не
відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде Прими�
ритель, що Йому буде послух народів. (Бут.49:8-10)
17 Я бачу його, та не тепер, дивлюся на нього, та він не близький! Сходить
зоря он від Якова, і підіймається берло з Ізраїля, ламає він скроні Моава та че�
репа всіх синів Сифа! (Чис.24:17)
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Чому Бог дав Адамові систему жертвоприношень?
									

Четвер

4 квітня

5. ЗВОЛІКАННЯ У ВИКОНАННІ?
а. Що могли думати багато хто стосовно обіцяного Визволителя?
Єзекіїля 12:22.
22 Сину людський, що це в вас за приповістка така в Ізраїлевій землі: Про�
довжаться дні, і зникне всіляке видіння? (Єз.12:22)

«Прихід Спасителя був провіщений ще в Едені. Коли Адам і Єва вперше
почули про цю обітницю, вони сподівались на її швидке виконання. Наші
прародичі раділи народженню свого первістка, гадаючи, що він стане
Визволителем. Але виконання обітниці затримувалися. Ті, хто її вперше почув,
померли, не дочекавшись здійснення. З днів Єноха ця обітниця передавалася
через патріархів і пророків, зберігаючи надію на Його пришестя. Однак Він не
приходив». – Бажання віків. – С.31.

б. Якою була відповідь Бога? До галатів 4:4. Чи було насправді зволікання
у виконанні Божої мети?
4 Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився від
жони, та став під Законом (Гал.4:4)

«Але подібно до зірок, які звершують свій біг за визначеними для них
орбітами, плани Божі не знають ані поспіху, ані зволікання... «Саме того
дня, – призначеного Божественною обітницею, – вийшли всі Господні війська з
єгипетського краю» (Вихід 12:41). Так само на небесній раді був визначений час
пришестя Христа. Коли цей час наступив, Ісус народився у Вифлеємі.
«Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина». Провидіння
керувало рухом народів, людськими пристрастями й усіма діями доти, поки світ
не визрів для появлення Визволителя». – Там саме. – С.32.
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П’ятниця

5 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як людина могла зрозуміти характер Божий до гріхопадіння?
									
2. Як змінилася людська природа в результаті гріха?
									
3. Чому Бог дав людині ворожнечу? Яке її значення для нас?
									
4. Чому Бог дав Адамові систему жертвоприношень?
									
5. Чи було зволікання в приході Визволителя? Чому?
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Урок 2

Субота, 13 квітня 2019 року

Визволення вiд грiха
«А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам
дав» (1 до коринтян 15:57).
«Слово, яке відкриває провину гріха, має силу впливу на серце людини,
так що робить її праведною і зберігає її такою». – Свідоцтва для проповідників. – С.80, 81.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дорога до Христа. – С.23-35.

Неділя

7 квітня

1. НАСЛІДКИ ГРІХА
а. Що таке гріх і який прямий результат гріха? 1 Івана 3:4 («Кожен, хто
чинить гріх, порушує закон, гріх є порушення закону» переклад з англ.);
Якова 1:15.
4 Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то беззаконня. (1Iван.3:4)
15 Пожадливість потому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує
смерть. (Як.1:15)

«Якби не з’явився гріх, то на небі й на землі не було б суперечності і бо�
ротьби. Непокора Закону Божому стала причиною всіх нещасть серед Його
творінь». – Освячене життя. – С.76.
«Усіх жителів світу, які нехтують Законом Єгови і продовжують жити в не�
покорі, очікує неминуча смерть». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1116.

б. Який великий принцип Закону є відсутній, коли ми грішимо? 		
1 Івана 4:7, 8.
7 Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить,
родився від Бога та відає Бога! 8 Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є
любов! (1Iван.4:7,8)

«Необхідно покаятися у відсутності любові до Бога. Ми не полюбили Його
всім серцем, всією душею, справжньою любов’ю, і не виконуємо другу заповідь:
«Люби свого ближнього, як самого себе». // Справжня істина, 26 січня 1893 року.
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«Бог більше враховує те, скільки любові ми вкладаємо в свою роботу,
ніж те, наскільки багато ми робимо. Любов – це небесна риса. Тілесне серце
не може породити її. Ця небесна рослина розквітає там, де царює Христос...
Любов творить добро і нічого, крім добра. Ті, хто мають любов, приносять плід
святості і в кінці отримують вічне життя». – Біблійний коментар [з коментарів
Е. Г. Уайт]. – Т.7. – С.952.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Звідки ми знаємо, що там, де є гріх, відсутня любов?
									

Понеділок

8 квітня

2. У РАБСТВІ ГРІХА
а. Яку жахливу силу має гріх над людством сьогодні? 			
Приповісті 5:22; До римлян 7:14-23.
22 власні провини безбожного схоплять його, і повороззям свого гріха буде
зв’язаний він (Пр.5:22)
14 Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. 15 Бо що
я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю.
16 А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, 17
а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. 18 Знаю бо, що не живе в
мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати до�
бре, того не знаходжу. 19 Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу,
це чиню. 20 Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх,
що живе в мені. 21 Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить
у мені. 22 Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком, 23 та
бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить
мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. (Рим.7:14-23)

«Навіть одна недобра риса характеру, одне гріховне бажання, постійно ви�
ношуване в серці, зрештою, зводить нанівець силу Євангелії. Усяка догода гріхові
веде душу від Бога». – Дорога до Христа. – С.34.

б. З якого рабства Христос прагне визволити нас і до якої свободи ми
покликані? До римлян 8:21; 2 Петра 2:19. Як Христос це звершує?
Від Івана 8:31, 32.
21 що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів
Божих. (Рим.8:21)
19 Вони волю обіцюють їм, самі бувши рабами тління. Бо хто ким перемо�
жений, той тому й раб. (2Петр.2:19)
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31 Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього ввірували: Як у слові Моїм по�
зостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, 32 і пізнаєте правду, а правда
вас вільними зробить! (Iван.8:31,32)

«[Сатана] полонить людей, змушуючи їх виконувати свою волю; для того, щоб
здійснити свою мету, він утримує їх у жахливому рабстві. Щоб зруйнувати це раб�
ство, Господь заради людини віддав світові Свого Однородженого і улюбленого
Сина. Завдяки силі Христа всі полонені сатани можуть бути звільнені». // Ознаки
часу, 5 січня 1891 року.
«Істина ніколи не приводить душу в рабство. Відвернення від істини до омани
приводить душу в рабство. Той, хто має тісні взаємини з Христом, звільняється
від рабства гріха». // Там саме, 22 серпня 1900 року.

в. З яким закликом Христос звертається до всіх нас? 				
До євреїв 3:7, 8; Ісуса Навина 24:15.
7 Тому то, як каже Дух Святий: Сьогодні, як голос Його ви почуєте, 8 не
робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, за дня випробовування
на пустині (Євр.3:7,8)
15 А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому
будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці Річки, та чи
богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити
Господеві. (Iс.Нав.24:15)

«У великій боротьбі між добром і злом кожен з нас має обрати, на який бік
стати, а наше життя і характер виявлять те, хто є нашим господарем. Якщо ми
відмовимося коритися Божому Законові, то дійдемо згоди з сатаною, а Христа
не будемо ані любити, ані шанувати у своєму серці й житті». // Там саме, 5 січня
1891 року.
«Христос готовий звільнити нас від гріха, але Він не примушує нас до цього
насильно. Якщо, утверджуючись у гріху, ми цілком схилилися на сторону зла й
не бажаємо звільнитися і прийняти Божу благодать, що спасає, що тоді Він ще
може зробити для нас? Ми самі губимо себе завзятим відкиданням Його любо�
ві». – Дорога до Христа. – С.34.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Що приводить душу в полон гріха?
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Вівторок

9 квітня

3. ВИЗВОЛЕННЯ ДЛЯ ВСЬОГО ЛЮДСТВА
а. Звідки ви знаєте, що Бог бажає визволити від гріха всіх людей? 		
1 до Тимофія 2:3, 4; Від Івана 1:12.
3 Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, 4 що хоче, щоб усі
люди спаслися, і прийшли до пізнання правди. (1Тим.2:3,4)
12 А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що
вірять у Ймення Його (Iван.1:12)

«[Христос] прийшов не для того, щоб спасти людей в гріху, а щоб спасти їх
від гріха. І всі, хто відчувають свою потребу в Спасителі, і приходять до Нього,
вірячи в Його силу, здобудуть перемогу над гріхом. «А всім, що Його прийняли,
їм владу дало дітьми Божими стати». // Ознаки часу, 24 лютого 1898 року.

б. Як Бог забезпечив визволення всього людства? 1 Івана 4:14; Від Івана
3:16. Коли Він забезпечив це визволення? До євреїв 2:14, 15; До римлян 5:8.
14 І ми бачили й свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу.
(1Iван.4:14)
16 Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен,
хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. (Iван.3:16)
14 А що діти стали спільниками тіла та крови, то й Він став учасником їхнім,
щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, 15 та визволити
тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. (Євр.2:14,15)
8 А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми
були ще грішниками. (Рим.5:8)

«У передсмертному вигуку Спасителя «Звершилось!» (Від Івана 19:30) про�
лунав смертний вирок для сатани. Результат великої боротьби, що тривала так
довго, був вирішений, і стало можливим остаточне викорінення зла. Син Божий
пройшов через ворота могили, «щоб смертю знищити того, хто має владу
смерти, цебто диявола» (До євреїв 2:14)». – Велика боротьба. – С.503.
«Христос помер не для того, щоб гріх став праведністю, і порушення зако�
ну – чеснотою. Він помер для того, щоб стало очевидно, наскільки гріховним і
ненависним є гріх. Завдяки Своїй смерті Він став володарем ключів «від смерти
й від пекла». Сатана більше не міг царювати поза конкуренцією і бути шанова�
ним як бог. Для нього були зведені храми і людські жертви приносилися на його
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вівтарях. Але документ про визволення людства був підписаний кров’ю Сина
Божого. Був відкритий шлях для проголошення звістки надії і милості до всіх
кінців землі». // Наставник молоді, 28 червня 1900 року.

в. З огляду на визволення, яке надав Бог, яку звістку ми повинні представляти світові? 2 до коринтян 5:18-21.
18 Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав нам
служіння примирення, 19 бо Бог у Христі примирив світ із Собою Самим, не
зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. 20 Оце ми як посли
замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа: примиріться
з Богом! 21 Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми
Божою правдою в Нім! (2Кор.5:18-21)

«Подібно до того як Бог зробив Христа Своїм вісником для світу, Христос
звелів усім, які заявляють, що Він є їхнім Викупителем, представляти світові
Христа в милості й прощенні». – Рукописи. – Т.16. – С.193.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Кому Ісус дає перемогу над гріхом?
									

Середа

10 квітня

4. ВИЗВОЛЕННЯ ВІД ПРОВИНИ ГРІХА
а. Лише де ми можемо знайти визволення від провини за гріх? Від Івана 1:29.
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)

«Христос знімає провину за гріх з грішника, Сам прийнявши на Себе осуд
Законодавця. Він прийшов у цей світ, щоб жити згідно із Законом в людському
тілі, щоб було явлено, що звинувачення сатани про те, що людина не може ви�
конати Закон, є хибним». // Ознаки часу, 7 квітня 1898 року.
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б. Хто поніс провину за наш гріх і як? Ісаї 53:4-6, 12.
4 Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за
пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив... 5 А Він був ранений за
наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир,
Його ж ранами нас уздоровлено! 6 Усі ми блудили, немов ті овечки, розпороши�
лись кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх нас! (Iс.53:4-6)
12 Тому то дам уділ Йому між великими, і з потужними буде ділити здобич
за те, що на смерть віддав душу Свою, і з злочинцями був порахований, хоч гріх
багатьох Сам носив і заступавсь за злочинців! (Iс.53:12)

«[Ми] можемо бути звільнені від провини за гріх, від осуду Закону, від покаран�
ня за гріх тільки завдяки стражданням, смерті й воскресінню Христа». – Вибрані
вісті. – Кн.1. – С.389.
«Провина за кожен гріх лягла важким тягарем на Божественну душу Викупите�
ля світу. Злі наміри, нечестиві слова, гріховні справи кожного сина і кожної доньки
Адама накликали на Нього відплату, бо Він зайняв місце грішника. І хоча провина
за гріхи була і не Його, дух Його розривався і волав під тягарем злочинів людей,
і Він, Який не знав гріха, став гріхом за нас, щоб ми могли стати праведністю
Божою в Ньому». – Дивовижна Божа благодать. – С.172.
«Провина за гріх, яка накликала гнів Отця на Нього, Котрий зайняв місце
людини, стала причиною розриву серця Сина Божого». // Справжня істина,
4 лютого 1886 року.

в. Наскільки абсолютно повністю Бог очищає душу від гріха? 1 Івана 1:9;
Псалом 102:12.
9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам
простити, та очистити нас від неправди всілякої. (1Iван.1:9)
12 як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини!
(Псалми 102:12)

«У той час як ми можемо бачити і повинні відчувати провину за гріх, ми
повинні цінувати милість Бога, виявлену через викуплення. Господь обіцяв, що
завдяки жертві примирення Він, якщо ми покаємося, безсумнівно, простить наші
беззаконня. Тепер, у той час як Христос заступається за нас, у той час, як Отець
приймає заслуги викупної Жертви, прохаймо і отримаємо! Нехай усі сповідаються
у своїх гріхах і постануть заздалегідь на суд, щоб бути прощеними заради Христа,
і щоб поруч їхніх імен було написано прощення». – Рукописи. – Т.3. – С.197, 198.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Як Ісус визволив нас від провини за гріх?
									

Четвер

11 квітня

5. ВИЗВОЛЕННЯ ВІД СИЛИ ГРІХА
а. Що було надано в достатку, аби визволити нас від сили гріха? 		
До римлян 5:20 (остання частина); Юди 24, 25.
20 ... А де збільшився гріх, там зарясніла благодать (Рим.5:20)
24 А Тому, Хто може вас зберегти від упадку, і поставити перед Своєю славою
непорочними в радості, 25 Єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому
через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше
всього віку, і тепер, і на всі віки! Амінь. (Юд.1:24,25)

«Бог готовий рясно дарувати нам Свою благодать і Свою силу, треба тільки
попросити. Однак ми не усвідомлюємо своєї великої потреби в цьому, тому що
дивимося не на Ісуса, а на самих себе. Ми не звеличуємо Ісуса, не покладаємося
цілком на Його заслуги...
Віруючій душі дана щедра благодать, аби людина могла бути вільною від
гріха, бо все Небо з його безмежними ресурсами віддано в наше розпоряджен�
ня... Самі по собі ми – грішники, але у Христі ми праведні... Христос діє проти
сил гріха, і там, де збільшився гріх, рясніє благодать». �����������������������
–����������������������
 ���������������������
Дивовижна Божа благодать. – С.181.

б. Чого ми можемо навчитися з поведінки митника, коли він молився у
храмі? Від Луки 18:13, 14. Що Бог може зробити для тих, які виявляють
подібне ставлення? До галатів 2:16, 17.
13 А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив
себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене грішного!... 14 Говорю вам,
що цей повернувся до дому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто
підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. (Лук.18:13,14)
16 А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами За�
кону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам
виправдатися вірою в Христа, а не ділами Закону. Бо жадна людина ділами
Закону не буде виправдана! 17 Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й
самі показалися грішниками, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні! (Гал.2:16,17)
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«Бідолаха-митар... вважав себе вкрай нечестивою людиною. Так само стави�
лися до нього і оточуючі. Але він усвідомлював свою потребу. Обтяжений тягарем
провини і сорому, він став перед Богом, просячи Його про милість. Його серце
було відкрите для благодатної дії Божого Духа, звільняючого від влади гріха.
Хвалькувата ж, сповнена власної праведності молитва фарисея свідчила про
те, що його серце закрите для впливу Святого Духа... Він не усвідомлював своєї
порочності... Він не відчував ніякої потреби й тому нічого не одержав». – Дорога
до Христа. – С.30, 31.
«Митник, який пішов у храм помолитися, є хорошим прикладом щирої і
посвяченої людини, яка поклоняється». – Моє життя сьогодні. – С.19.

П’ятниця

12 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Звідки ми знаємо, що там, де є гріх, відсутня любов?
									
2. Що приводить душу в полон гріха?
									
3. Кому Ісус дає перемогу над гріхом?
									
4. Як Ісус визволив нас від провини за гріх?
									
5. Як Дух Божий може звільнити нас від сили гріха?
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Урок 3

Субота, 20 квітня 2019 року

Визволення вiд Єгипту

«Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був
непохитний, як той, хто Невидимого бачить» (До євреїв 11:27).
«Євреї очікували, що вони будуть визволені з рабства без будь-яких особли�
вих випробувань віри і без страждань з їхнього боку. Багато хто з них були готові
покинути Єгипет, але не всі. Звички багатьох з них стали настільки подібними
до звичок єгиптян, що вони вважали за краще залишитися з ними». – Духовні
дари. – Т.3. – С.196.
«Завдання Мойсея було б набагато легшим, якби багато хто з євреїв не
розбестилися, і якби вони хотіли покинути Єгипет». – Там саме. – С.202.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.247-251, 273-280.

Неділя

14 квітня

1. ПЕРЕДБАЧЕНО ЙОСИПОМ
а. Вмираючи, про що стосовно своїх братів пророкував Йосип? У чому він
змусив їх заприсягтися? Буття 50:25, 26.
25 І Йосип заприсяг Ізраїлевих синів, говорячи: Конче згадає Бог вас, а ви
винесете звідси кості мої! 26 І впокоївся Йосип у віці ста й десяти літ. І забаль�
замували його, і він був покладений у труну в Єгипті. (Бут.50:25,26)

«Два останні фараони, котрі царювали на престолі Єгипту, були тиранами,
що жорстоко поводилися з євреями. Старійшини Ізраїлю намагалися надихати
згасаючу віру ізраїльтян, посилаючись на дані Авраамові обітниці та пророчі
слова Йосипа про визволення з Єгипту, сказані ним перед смертю». – Історія
викуплення. – С.113.

б. Як виповнилося це пророцтво? Вихід 13:18, 19.
18 І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І
вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю узброєні. 19 А Мойсей забрав із со�
бою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлевих синів, кажучи: Напевно
згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси. (Вих.13:18,19)

«Залишаючи Єгипет, ізраїльський народ виніс із собою дорогоцінний спа�
док – кості Йосипа, що стільки часу очікували виконання Божої обітниці і у важкі
роки неволі нагадували Ізраїлю про визволення». – Патріархи і пророки. – С.282.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яку надію дав Йосип ізраїльтянам щодо їхнього майбутнього визволення з Єгипту?
				
					

Понеділок

15 квітня

2. БОЖИЙ МЕТОД ВИЗВОЛЕННЯ
а. Що сталося, коли Мойсей спробував самотужки звільнити ізраїльтян з
Єгипту? Вихід 2:11-15. Чому Бог допустив це?
11 І сталося за тих днів, і підріс Мойсей. І вийшов він до братів своїх, та й
приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів
його. 12 І озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив
єгиптянина, і заховав його в пісок. 13 І вийшов він другого дня, аж ось сварять�
ся двоє євреїв. І сказав він несправедливому: Нащо ти б’єш свого ближнього?
14 А той відказав: Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами?
Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й
сказав собі: Справді, та справа стала відома! 15 І почув фараон про цю справу,
та й шукав, щоб убити Мойсея. І втік Мойсей від фараонового лиця, і оселився
в країні Мідіян. (Вих.2:11-15)

«Убивши єгиптянина, Мойсей учинив таку ж помилку, якої не раз допускали�
ся його батьки, беручись власноручно за роботу, яку обіцяв виконати Бог. Божа
воля полягала не в тому, щоб звільнити Свій народ за допомогою зброї, як гадав
Мойсей, але Божою силою, щоб слава належала виключно Йому. Однак навіть
цей необачний вчинок Бог використав для здійснення Свого наміру. Мойсей був
ще не готовий для виконання своєї великої місії. Йому потрібно було засвоїти
урок віри, подібний до того, якого колись навчилися Авраам та Яків, а саме:
покладатися не на людську силу чи мудрість, а на Божу могутність у виконанні
Його обітниць». – Патріархи і пророки. – С.247.

б. Коли Мойсей повернувся в Єгипет з Аароном, то спочатку вони зібрали
старійшин, щоб повідомити їм план Божий щодо визволення Ізраїлю з
Єгипту. Як відреагували старійшини? Вихід 4:29-31.
29 І пішов був Мойсей та Аарон, і зібрали вони всіх старших Ізраїлевих
синів. 30 І переказав Аарон усі слова, що Господь говорив був Мойсеєві. А той
ті ознаки чинив на очах народу. 31 І повірив народ той. І почули вони, що згадав
Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися, і поклонилися
до землі. (Вих.4:29-31)
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в. Коли тягар синів Ізраїлевих збільшився, і вони не побачили ознак визволення, яким тепер було їхнє ставлення? Вихід 5:19-21; 6:9. Чому Бог
зволікав з їхнім визволенням?
19 І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорено: Не зменшуйте з цег�
ли вашої щоденного в його часі! 20 І стріли вони Мойсея та Аарона, що стояли
насупроти них, як вони виходили від фараона, 21 та й сказали до них: Нехай
побачить вас Господь і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш
в очах фараона й в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас!
(Вих.5:19-21)
9 І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсея через
легкодухість та тяжку роботу. (Вих.6:9)
«Євреї сподівалися досягти волі без жодного особливого випробування своєї
віри, без страждань і нестатків. Але вони ще не були готовими до звільнення. Їхня
віра в Бога була малою; вони не бажали терпляче зносити труднощі, через що
Він не вважав за потрібне діяти задля них. Чимало було й таких, котрі вважали
за краще залишатися рабами, аніж зносити труднощі, пов’язані з переселенням
до чужої країни, а декотрі настільки перейняли звичаї єгиптян, що воліли взагалі
залишитися в Єгипті. Саме тому Господь не звільнив їх при першому вияві Своєї
сили перед фараоном. Він так направляв події, щоб тиранія єгипетського царя мо�
гла виявитися повною мірою і щоб водночас Бог міг відкритися Своєму народові.
Коли люди побачать Божу справедливість, силу і любов, у них виникне бажання
залишити Єгипет і присвятити себе на служіння Йому». – Там саме. – С.260.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Як Мойсей виявив нестаток віри в Божий план визволення
Ізраїлю? Як ми можемо повторити його помилку?
									

Вівторок

16 квітня

3. ПАМ’ЯТНИК ВИЗВОЛЕННЯ
а. Яким було значення Пасхального служіння? Вихід 12:21-27.
21 І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих, та й промовив до них: Спро�
вадьте й візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими, і заколіть пасху. 22
І візьміть в’язку ісопу й умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього
одвірка й двох одвірків бічних кров’ю, що в посудині. А ви, ніхто не вийдете з две�
рей дому свого аж до ранку! 23 І перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту
кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері, і не
дасть згубникові ввійти до ваших домів, щоб ударити. 24 А ви будете дотримувати
цю річ, як постанови для себе й для синів своїх аж навіки. 25 І станеться, коли
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ви ввійдете до того Краю, що дасть вам Господь, як Він обіцяв був, то ви будете
додержувати цієї служби. 26 І станеться коли запитають вас ваші сини: Що то
за служба ваша? 27 то відкажете: Це жертва Пасха для Господа, що обминув
був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг. І
схилився народ, і вклонивсь до землі. (Вих.12:21-27)

«Пасху почали святкувати на світанку історії єврейського народу. В останню
ніч їхнього рабства в Єгипті, коли, здавалось, ніщо не вказувало на визволення,
Бог звелів їм приготуватися до негайного звільнення. Бог попередив фараона
про останній суд над єгиптянами і звелів усім юдеям зібратись у своїх домівках з
родинами. Скропивши одвірки кров’ю заколеного ягняти, вони мали їсти спечене
на вогні його м’ясо із прісним хлібом та гіркими травами. «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!» (Вихід 12:11).
Опівночі повмирали усі первородні в Єгипті. Тоді фараон звелів сказати ізраїль�
тянам: «Устаньте, вийдіть з-посеред народу мого... І йдіть, служіть Господеві,
як ви казали!» (Вихід 12:31). Юдеї вийшли з Єгипту вільним народом. Господь
звелів щороку святкувати Пасху. «І станеться, – сказав Він, – коли запитають
вас ваші сини: «Що то за служба ваша?» Скажіть: «Це жертва – Пасха для
Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет»
(Вихід 12:25-27). Історія про чудове визволення повинна була передаватися із
покоління в покоління». – Бажання віків. – С.76, 77.

б. Про що повинна була нагадувати ізраїльському народові Пасха?
Вихід 13:3, 9, 10.
3 І сказав Мойсей до народу: Пам’ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту,
із дому рабства! Бо силою руки Господь вивів вас ізвідти; і не будете їсти ква�
шеного. (Вих.13:3)
9 І буде тобі це за знака на руці твоїй, і за пам’ятку між очима твоїми, щоб
Господній Закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із
Єгипту. 10 І будеш додержуватися цієї постанови в означенім часі її з року в рік.
(Вих.13:9,10)

«Визволяючи ізраїльтян з Єгипту, Бог бажав показати їм Свою силу, і милість,
щоб вони любили Його і довіряли Йому. Він привів їх до Червоного моря, де
переслідувані єгиптянами, вони, здавалося, не мали порятунку: тоді вони
повинні були усвідомити свою немічність і потребу в Божественній допомозі.
Тоді Бог визволив їх. Серця ізраїльтян сповнилися любов’ю та вірою в Його силу,
яка була здатна допомогти їм. Він з’єднав їх із Собою як їхній Визволитель від
неволі». – Патріархи і пророки. – С.371.
«Згідно з наміром Бога ці прояви сили мали зміцнити віру Його народу, щоб і
їхні нащадки незмінно поклонялися тільки Тому, Хто задля них милостиво вчинив
такі чудеса». – Історія викуплення. – С.115.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Чому служіння, яке відбувалося на згадку про визволення
з Єгипту, називалося Пасха?
									

Середа

17 квітня

4. ІСУС – НАША ПАСХА
а. Що зацікавило Ісуса, коли Він у віці 12 років прийшов до храму? 		
Від Луки 2:41, 42, 46, 47. Що Він усвідомив тоді?
41 А батьки Його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. 42 І коли
мав Він дванадцять років, вони за звичаєм на свято пішли. (Лук.2:41,42)
46 І сталось, що третього дня відшукали у храмі Його, як сидів серед учителів,
і вислухував їх, і запитував їх. 47 Усі ж, хто слухав Його, дивувалися розумові та
Його відповідям. (Лук.2:46,47)

«Вперше отрок Ісус бачив храм, священиків у білому одязі, котрі звершували
урочисте служіння. Він бачив на жертовнику закривавлену жертву. Разом з усіма
Він схилявся у молитві в той час, як хмара пахощів здіймалася до Бога. Він був
свідком обрядів пасхального богослужіння, що справляло неабиякий вплив. З
кожним днем їхнє значення ставало для нього все зрозумілішим. Ритуал жерт�
воприношення, здавалося, мав безпосереднє відношення до Його життя. Нові,
до цього часу ще незвідані почуття зароджувались у Його душі. Мовчазний,
заглиблений у роздуми, Він, здавалось, вирішував якусь важливу проблему.
Спасителеві відкривалася таємниця Його місії». – Бажання віків. – С.78.

б. Як жертва Ісуса пов’язана з Пасхою? 						
1 до коринтян 5:7; Ісаї 53:7; Від Івана 1:29.
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)
7 Він гноблений був та понижуваний, але уст Своїх не відкривав. Як ягня був
проваджений Він на заколення, й як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так
і Він не відкривав Своїх уст... (Iс.53:7)
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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«Пасха вказувала на визволення дітей Ізраїлевих у минулому, а також служи�
ла прообразом, що вказував у майбутнє на Христа, Агнця Божого, Який заколений
заради викуплення грішного людства. Кров, якою окропляли одвірки дверей,
символізувала викупну Кров Христа, а також постійну залежність грішників від
заслуг цієї Крові у визволенні від влади сатани і остаточному викупленні... Пасха
святкувалася, як спогад про визволення синів Ізраїлевих з Єгипту. Вона була
одночасно як спогад і як прообраз. Образ зустрівся з прообразом, коли Христос,
невинний Агнець Божий, помер на хресті». – Дух пророцтва. – Т.1. – С.201.
«Вечором чотирнадцятого дня місяця святкували Пасху; урочисті церемонії,
котрі справляли особливе враження, якими супроводжувалося її святкування,
нагадували про звільнення народу з єгипетської неволі і вказували на жертву, яка
має звільнити їх з неволі гріха. Коли Спаситель віддав Своє життя на Голгофі,
Пасха втратила своє значення; був запроваджений обряд Господньої Вечері на
згадку про подію, прообразом якої була Пасха». – Патріархи і пророки. – С.539.
«Мойсей був прообразом Христа, Який повинен був прийти, щоб знищити
панування гріха над людською сім’єю і визволити тих, які були в’язнями цієї
сили». // Ознаки часу, 6 листопада 1884 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Прообразом якої майбутньої події була Пасха? Яке визволення повинно було відбутися?
									

Четвер

18 квітня

5. НАШ СИМВОЛ ВИЗВОЛЕННЯ СЬОГОДНІ
а. Про що субота нагадувала синам Ізраїлевим? Повторення Закону 5:15.
15 І будеш пам’ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе
Господь, Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим раменом, тому наказав
тобі Господь, Бог твій, святкувати суботній день. (Повт.5:15)

б. Як субота є також символом визволення від гріха? 			
Вихід 31:13; Єзекіїля 20:12.
13 А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи: Тільки суботи Мої будете
пильнувати, бо це знак поміж Мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви
познали, що Я Господь, що освячує вас! (Вих.31:13)
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12 І також дав Я їм Свої суботи, щоб були вони знаком поміж Мною та між
ними, щоб пізнати, що Я Господь, що освячує їх. (Єз.20:12)

«Подібно до того як субота була ознакою, що відрізняє ізраїльтян від
язичників, коли вони вийшли з Єгипту, щоб увійти в земний Ханаан, так і сьогодні
вона є ознакою, яка відрізняє народ Божий, коли він виходить зі світу, щоб увійти
до небесного спокою. Субота – це знамення взаємин, що існують між Богом і
Його народом, ознака того, що Його люди шанують Його Закон. Вона проводить
різницю між Його вірними підданими і порушниками Закону...
Субота, яка свідчить світові про Бога як про Творця, також свідчить про
Нього як про Того, Хто освячує нас. Сила, що створила все, відновлює душу
за Його подобою. Для тих, хто святить день суботній, він є знаком освячення.
Справжнє освячення – це згода з Богом, єднання з Ним в характері. Воно при�
ходить через покору принципам, що відображають Його характер. І субота – це
знак слухняності. Той, хто щиро кориться четвертій заповіді, коритиметься і
всьому Законові. Така людина освячується через послух». – Свідоцтва для
церкви. – Т.6. – С.349, 350.

П’ятниця
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
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19 квітня

1. Яку надію дав Йосип ізраїльтянам щодо їхнього майбутнього визволення з Єгипту?
									
2. Як Мойсей виявив нестаток віри в Божий план визволення
Ізраїлю? Як ми можемо повторити його помилку?
									
3. Чому служіння, яке відбувалося на згадку про визволення
з Єгипту, називалося Пасха?
									
4. Прообразом якої майбутньої події була Пасха? Яке визволення повинно було відбутися?
									
5. Субота – це знамено звільнення? Від чого і яким чином?
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Урок 4

Субота, 27 квітня 2019 року

Визволення вiд єгипетської освiти
«Не навчайтесь доріг цих народів» (Єремії 10:2).
«Я благаю батьків подбати про те, щоб їхні діти перебували там, де вони не
будуть зачаровані псевдоосвітою. Їхня єдина безпека – це вчитися у Христа. Він є
найбільшим, основним Світлом світу. Всі інші світильники, вся інша мудрість – це
безумство». // Рев’ю енд Геральд, 17 серпня 1897 року.
Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.45-50;
Християнська родина. – С.181-190.

Неділя

21 квітня

1. НЕПОВНОЦІННІСТЬ ЄГИПЕТСЬКОЇ МУДРОСТІ
а. Якою була мудрість Соломона у порівнянні з єгипетською мудрістю? 		
1 царів 5:10.
10 І збільшилася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів сходу та над
усю мудрість Єгипту. (1Цар.5:10)

«Є освіта світська. Її мета – успіх у цьому світі, здійснення егоїстичних амбі�
цій. Заради отримання цієї освіти численні претенденти витрачають час і гроші,
засмічуючи свій розум марними знаннями. Світ вважає їх вченими; але в їхніх
думках немає місця Богу». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.64.

б. Згідно з думкою Соломона, що є основою справжньої мудрості?
Приповісті 9:10; 8:13; 15:33.
10 Страх Господній початок премудрости, а пізнання Святого це розум
(Пр.9:10)
13 Страх Господній лихе все ненавидіти: я ненавиджу пиху та гордість, і
дорогу лиху та лукаві уста! (Пр.8:13)
33 Страх Господній навчання премудрости, а перед славою скромність іде.
(Пр.15:33)

«Формування характеру є великою роботою всього життя, а пізнання Бога
є основою будь-якого справжнього виховання». – Поради батькам, вчителям
і студентам. – С.64.
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«Досвідчене пізнання справжнього благочестя, яке здобувається у щоден�
ному посвяченні і служінні, забезпечує найвищу культуру тіла, розуму і душі.
Таке посвячення всіх наших сил Богові запобігає самозвеличенню. Наділення
Божественною силою винагороджує наше щире прагнення до мудрості, завдяки
чому ми можемо використовувати наші найвищі здібності так, щоб прославляти
Бога і служити благословенням для наших ближніх». – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.63.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. До чого спонукає нас справжнє виховання, замість задоволення своїх егоїстичних амбіцій?
									

Понеділок

22 квітня

2. МОЙСЕЙ ПОКИДАЄ ЄГИПЕТ
а. Наскільки всебічною була освіта Мойсея, з огляду на те, що Єгипет був
найцивілізованішою країною у той час? Дії 7:22.
22 І Мойсей був навчений всієї премудрости єгипетської, і був міцний у словах
та в ділах своїх. (Дiї.7:22)

«У школах Єгипту Мойсей отримав вищу цивільну та військову освіту. Во�
лодіючи природженою чарівністю, витонченим розумом, маючи гарну статуру,
благородну зовнішність і чудові манери, ставши військовим лідером, він був
гордістю Єгипту. Кожен фараон повинен був бути жерцем, і Мойсей, хоча він і
відмовився брати участь у язичницьких служіннях, все таки був посвячений у всі
таїнства єгипетської релігії». – Виховання. – С.62.

б. Що обрав Мойсей, опинившись перед вибором між світськими почестями
і служінням Богові? Чому? До євреїв 11:24-27.
24 Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. 25
Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху.
26 Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він
озирався на Божу нагороду. 27 Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву
царевого, бо він був непохитний, як той, хто Невидимого бачить. (Євр.11:24-27)
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в. Що було необхідно для того, щоб Мойсей забув негативні аспекти своєї
єгипетської освіти? Вихід 3:1 (перша частина).
1 А Мойсей пас отару тестя свого Їтра, жерця Мідіянського… (Вих.3:1)

«У Мідіянській пустелі Мойсей сорок років пас вівці. Здавалося, назавж�
ди відрізаний від своєї життєвої місії, він тим не менше тут знаходив знання,
необхідні для її здійснення. Щоб в майбутньому мудро керувати неосвіченим
і недисциплінованим натовпом, перш за все потрібно було навчитися володіти
собою...
Вплив, яким він був оточений у Єгипті, прихильність матері-виховательки,
положення царського внука, переважаюча розкіш і порок, витонченість, штуч�
ність і містицизм фальшивої релігії залишили свій слід в його розумі і характері.
Тепер все це розчинилося в суворій простоті пустелі». – Виховання. – С.62, 63.
«Багатьом, подібно до Мойсея, доводиться перевчатися і заново засвоюва�
ти необхідні уроки. Мойсей мав потребу в найсуворішій розумовій і моральній
самодисципліні, і Бог працював над ним, щоб він розумом і серцем був готовий
навчати інших». – Цей день з Богом. – С.321.
«Мойсей отримав здатність перемогти своїх ворогів не завдяки освіті, яку він
отримав у Єгипті, але завдяки постійній, незмінній вірі, яка не підвела в найбільш
важких обставинах». // Ознаки часу, 12 липня 1905 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Як ми можемо залишити Єгипет сьогодні? Чому нам
необхідно це зробити?
									

Вівторок

23 квітня

3. СВОБОДА ВІД ЄГИПЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
а. До якої поради ми повинні дослухатися щодо виховання і освіти наших
дітей? Єремії 10:2; Приповісті 19:27.
2 Так говорить Господь: Не навчайтесь доріг цих народів, і небесних ознак
не лякайтесь, бо тільки погани лякаються їх! (Єр.10:2)
27 перестань же, мій сину, навчатися від нерозумних, щоб відступитися від
слів знання! (Пр.19:27)

«Відвертаючись від Божого Слова, аби живитися творами не натхнених
Богом людей, розум збіднюється і припиняє свій розвиток. Він не роздумує над
глибокими, далекосяжними принципами вічної Правди. Свідомість звикає до
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сприйняття уже відомих для неї понять, і ця зосередженість на обмежених по�
няттях послаблює розум, звужує його можливості, і згодом він втрачає здатність
розвиватися.
Усе це – псевдоосвіта. Робота кожного вчителя повинна полягати в тому, щоб
зміцнювати розум молоді роздумами над величними істинами Богонатхненного
Слова. Саме така освіта необхідна як для цього життя, так і для життя прийдеш�
нього». – Наочні уроки Христа. – С.41, 42.

б. Яка Божа мета стосовно нас, як це було і стосовно стародавнього Ізраїлю?
Повторення Закону 14:2. Чого ж ми, подібно до Ізраїлю, хочемо замість
цього? 1 Самуїлова 8:5.
2 бо ти святий народ для Господа, Бога твого, і Господь тебе вибрав, щоб
був ти Йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. (Повт.14:2)
5 та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами
твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. (1Сам.8:5)

«Дисципліна і освіта, які Бог передбачив для Ізраїлю, відрізняли б Ізраїль від
інших народів на всіх шляхах життя. Цією особливістю, якою необхідно було до�
рожити як певним привілеєм і благословенням, ізраїльтяни знехтували. Простоту
і стриманість, необхідні для духовного розвитку, вони проміняли на помпезність і
потурання своїм бажанням, властиві язичникам. Вони хотіли бути «як усі народи»
(див. 1 Самуїлова 8:5). Божий план виховання вони відкинули, Його авторитет не
визнавали». – Виховання. – С.49, 50.

в. Якої небезпеки ми повинні остерігатися? Від Івана 12:43. Чи може Христос
перебувати у розділеному серці? Від Матвія 6:24.
43 Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. (Iван.12:43)
24 Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого
буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові
служити й мамоні. (Матв.6:24)

«[Божий] задум не передбачав, щоб ті, за чиє служіння Він заплатив високу
ціну, вчилися служити мамоні, вчилися приймати людську похвалу, людське про�
славляння або служили світові». – Основи християнського виховання. – С.470.
«Ми не можемо наполовину належати Господу, а наполовину – світу. Ми не є
дітьми Божими, якщо не належимо Йому повністю». – Дорога до Христа. – С.44.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Як ми можемо копіювати світ щодо методу виховання і
освіти наших дітей?
									

Середа

24 квітня

4. НЕОБХІДНО НОВЕ НАВЧАННЯ
а. Чому ми потребуємо Божого перевиховання? Суддів 17:6; Ісаї 53:6. Чому
батьки-ізраїльтяни потребували перевиховання після того, як вийшли
з Єгипту? Чи відрізняємося ми від них сьогодні?
6 Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в його
очах. (Суд.17:6)
6 Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу,
і на Нього Господь поклав гріх усіх нас! (Iс.53:6)

«Однак серед ізраїльтян, виведених з Єгипту, лише деякі були готові співпра�
цювати з Ним у вихованні дітей. Батьки самі потребували настанов і дисципліни.
Живучи у довічному рабстві, вони розумово деградували, перетворилися на
неосвічених і невихованих людей. Вони мали зовсім небагато пізнання про Бога
і мало віри в Нього. Вони заплуталися через оманливе вчення і розбестилися
через тривале спілкування з язичниками». – Виховання. – С.34.
«Батькам необхідно терпіння і моральні сили, щоб у страху Божому вони
могли забути звичаї світу». // Рев’ю енд Геральд, 13 листопада 1894 року.

б. Що сталося з тими ізраїльтянами, які не прийняли передбачене Богом
навчання? 1 до коринтян 10:5, 6. До яких гріхів вони були схильні в силу
свого виховання в Єгипті?
5 Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив Він їх у пустині. 6 А це
були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони.
(1Кор.10:5,6)

«Господь не залишив Свій народ в їхніх мандрах по пустелі, але багато хто
з них покинули Господа. Те виховання, яке вони отримали в Єгипті, зробило їх
нестійкими перед спокусами, ідолопоклонством та розпустою, і так як вони знех�
тували заповідями Господа, майже всі дорослі, які вийшли з Єгипту, загинули в
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пустелі; їхнім дітям було дозволено увійти в Ханаан». // Рев’ю енд Геральд, 17
грудня 1895 року.

в. Про що ми повинні пам’ятати в нашому прагненні виховати наших дітей
і молодь? 1 Івана 2:15-17; До римлян 12:2.
15 Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає лю�
бови Отцівської, 16 бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам,
і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. 17 Минається і світ, і його пожадливість,
а хто Божу волю виконує, той повік пробуває! (1Iван.2:15-17)
2 і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб
пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. (Рим.12:2)

«Великий урок, який потрібно викласти молоді, полягає в тому, що як ті, котрі
поклоняються Богові, вони повинні плекати біблійні принципи, а світ повинен
нічого не означати для них. Бог бажає, щоб всі були навчені того, як вони можуть
звершувати справи Христа і увійти через браму небесного міста. Ми не повинні
дозволяти світові перетворювати нас, але повинні найбільш ревно прагнути на�
вернути світ». // Там саме, 17 серпня 1897 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Чому багато батьків сьогодні мають велику потребу навчатися Божих методів виховання? Що їм необхідно забути?
									

Четвер

25 квітня

5. ДОТРИМУЮЧИСЬ БОЖОГО ПЛАНУ
а. Як Божий початковий план виховання був проявлений у житті Авраама?
Яким був очікуваний результат такого виховання? Буття 18:19.
19 Бо вибрав Я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі.
І будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та
право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про
нього. (Бут.18:19)

«У Божественному плані виховання, пристосованому після гріхопадіння до
тих умов, в які потрапила людина, Христос є Посланцем Отця; Він з’єднує лю�
дину з Богом – великим Учителем людства. Він постановив, щоб чоловіки і жінки
були Його представниками на землі. Сім’я стає школою, а батьки – вчителями.
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За часів патріархів виховання зосереджувалося у межах сім’ї. У запровадже�
них таким чином школах Бог подбав про найсприятливіші умови для розвитку
характеру... Люди, які непохитно дотримувалися Божих принципів життя, жили
серед полів і гір. Вони обробляли землю й випасали отари». – Християнська
родина. – С.181.

б. Чому спілкування з Богом є важливою частиною виховання і освіти?
Йова 22:21.
21 Заприязнися із Ним, та й май спокій, цим прийде на тебе добро. (Йов.22:21)

«Коли розум людини спілкується з розумом Бога, обмежене – з Безмежним,
це справляє на тіло, розум, і душу такий вплив, який неможливо оцінити. У такому
спілкуванні здобуваються прекрасне виховання і найвища освіта. Це – Божий
метод формування особистості». – Дії апостолів. – С.126.

П’ятниця

26 квітня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. До чого спонукає нас справжнє виховання, замість задоволення своїх егоїстичних амбіцій?
									
2. Як ми можемо залишити Єгипет сьогодні? Чому нам
необхідно це зробити?
									
3. Як ми можемо копіювати світ щодо методу виховання і
освіти наших дітей?
									
4. Чому багато батьків сьогодні мають велику потребу навчатися Божих методів виховання? Що їм необхідно забути?
									
5. Де були перші школи і як ми можемо повернутися до Божого
плану виховання і освіти в наш час?
									

36

Субота, 4 травня 2019 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДОМУ МОЛИТВИ В БУТАНІ
Бутан, офіційно відомий як
Королівство Бутан, розташований
у Східних Гімалаях у Південній
Азії, межує з Китаєм на півночі та
з Індією на інших сторонах. На�
селення Бутану складає близько
750000 чоловік, а площа – 38394
км2. Столиця цієї держави – місто
Тхімпху. У 2008 році Бутан перей�
шов від абсолютної монархії до
конституційної монархії.
Бутан – це буддистська країна і 81% її населення є прихильниками
буддистської секти ваджраяна. Інша частина населення в основному є
прихильниками хінду. Християни – це найменша група, яка складається
переважно з католиків. Євангелізацію в Бутані не можна проводити відкрито.
Проте була пророблена складна робота із застосуванням різних помірних
методів євангелизму.
Кілька років тому одна сім’я, яка відвідала Північну Індію, почула про
звістку Реформації. Деякий час, перебуваючи там, вони вивчали звістку і
після повернення в Бутан почали поклонятися істинному Люблячому і Живо�
му Богові. Ця сім’я поділилася Доброю звісткою з іншими людьми в Бутані.
У деяких душах звістка Євангелія викликала сильний інтерес.
Сьогодні ми потребуємо місця для богослужінь. Найперше���������������
– ������������
нам необхід�
но придбати ділянку землі, а потім побудувати молитовний дім для Господа.
Для того щоб виконати це завдання, брати намагалися своїми силами зібрати
необхідні кошти. Частина необхідних коштів вже принесена в скарбницю
нашого Небесного Царя, але нам потрібна ще значна частина грошових
ресурсів. Тепер ми звертаємося до нашої церковної сім’ї по всьому світові
з проханням про допомогу в цьому благородному проекті.
«Наші члени церкви повинні проявити глибокий інтерес до місійних
полів як у себе на батьківщині, так і за кордоном. Великі благословення
зіллються на них, коли вони будуть докладати самовідданих зусиль, щоб
насадити принципи істини на новій території. Гроші, вкладені в таку роботу,
повернуться у стократ. Нові навернені душі, радіючи світлові, отриманому
від Слова, у свою чергу будуть жертвувати кошти, щоб понести світло істини
іншим». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.49.
Ми молимося про те, щоб Господь торкнувся вашого серця, і ви щедро
пожертвували на цей проект, щоб робота Господа тут, в Бутані, могла розвива�
тися і Другий прихід нашого Господа і Спасителя стався якнайшвидше. Амінь.
Ваші брати і сестри з Бутану
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Урок 5

Субота, 4 травня 2019 року

Визволення вiд смертi
«Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, жало? («Могила» – переклад
з англ.)» (1 до коринтян 15:55).
«Божі вибрані можуть впасти на своєму посту, але вони тільки заснули, щоб
відпочити, до тих пір, поки Ісус пробудить їх, щоб вони розділили з Ним вічну
славу». – Погляд вгору. – С.272.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дух Пророцтва. – Т.4. – С.351-369;
Сини і доньки Бога. – С.229, 230.

Неділя

28 квітня

1. СКЛАДОВІ ЖИТТЯ
а. Опишіть процес, як Бог дав життя людині. 				
Буття 2:7; 1 до коринтян 15:45 (перша частина).
7 І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув
у ніздрі її, і стала людина живою душею. (Бут.2:7)
45 Так і написано: Перша людина Адам став душею живою… (1Кор.15:45)

«Коли Бог створив людину за Своїм образом, людське тіло було досконалим
у всьому, але в ньому не було життя. Тоді особистісний самосущий Бог вдихнув
у це тіло дихання життя, і людина стала живою істотою, здатною мислити. Усі
частини людського організму були приведені в дію... Людина стала живою ду�
шею». – Служіння зцілення. – С.415.

б. Коли людина помирає, як цей процес працює зворотним чином?
Псалом 146:4; 103:29.
4 вийде дух його і він до своєї землі повертається, того дня його задуми
гинуть! (Пс.145:4)
29 Ховаєш обличчя Своє то вони перелякані, забираєш їм духа вмирають
вони, та й вертаються до свого пороху. (Пс.103:29)

«Фізичне життя – ������������������������������������������������������
це те, що отримує кожна людина. Воно не вічне, не без�
смертне, бо Бог – Життєдавець – забирає його назад. Людина не владна над
своїм життям». – Маранафа. – С.302.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Опишіть процес, як людина стала «живою душею»?
									

Понеділок

29 квітня

2. ЩО ТАКЕ СМЕРТЬ?
а. Який стан людини після смерті? Екклезіяста 9:5, 6; Псалом 6:6.
5 Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає
вже їм, бо забута і пам’ять про них, 6 і їхнє кохання, і їхня ненависть, та заздрощі
їхні загинули вже, і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим
діється!... (Екл.9:5,6)
6 Бож у смерті нема пам’ятання про Тебе, у шеолі ж хто буде хвалити Тебе?
(Пс.6:6)

«Якщо одні мертві вже радіють на небі, а інші мучаться в пеклі, то навіщо
тоді прийдешній суд? Вчення Слова Божого щодо цих важливих питань ясне і
недвозначне, і навіть найпростіші люди можуть зрозуміти його. То ж чи можуть
щирі люди визнати справедливою і мудрою поширену в наш час теорію? Для
чого праведникам після того, як буде досліджене на суді їхнє життя, ще раз
слухати слова: «Гаразд, рабе добрий і вірний!.. увійди до радощів Пана свого!»
(Від Матвія 25:21), якщо вони, згідно з цією теорією, вже перебувають разом з
Ним, можливо, протягом багатьох віків? Невже беззаконні будуть зібрані з усіх
кінців пекла, щоб вислухати вирок з уст Судді землі: «Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь»? (Від Матвія 25:41), якщо вони вже у вогні? О, яка пихата
насмішка! Яке ганебне спотворення мудрості і праведності Божої!». – Велика
боротьба. – С.549.
«Правильне розуміння того, «що говорить Писання» про стан мертвих, є
життєво важливим для нашого часу. Слово Боже стверджує, що мертві нічого не
знають, і ненависть, і любов їхня зникли». – Євангелизм. – С.249.

б. Що відбувається з нашим фізичним тілом, коли ми помираємо?
Екклезіяста 3:20; Буття 3:19.
20 Все до місця одного йде: все постало із пороху, і вернеться все знов до
пороху... (Екл.3:20)
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. (Бут.3:19)
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«Бог проголосив, що в покарання за гріх [Адама] людина повинна повер�
нутися в порох, з якого вона була узята: «Бо ти порох, і до пороху вернешся»
(Буття 3:19)». – Дух Пророцтва. – Т.4. – С.352.

в. З чим порівнюється смерть? Від Івана 11:11-14.
11 Оце Він сказав, а по тому говорить до них: Друг наш Лазар заснув, та піду
розбудити Його. 12 А учні сказали Йому: Як заснув, то він, Господи, видужає.
13 Та про смерть його мовив Ісус, вони ж думали, що про сонний спочинок Він
каже. 14 Тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар. (Iван.11:11-14)

«Для віруючого смерть не має особливого значення. Христос говорить про неї
як про коротку миттєвість. «Хто слово Моє берегтиме, не побачить той смерти повік!», «Не скуштує той смерти повік». Для християнина смерть – лише
сон, мить мовчання і темряви. «Життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли
з’явиться Христос, наше життя, тоді з’явитеся з Ним у славі і ви» (Від Івана
8:51, 52; До колосян 3:3, 4)». – Бажання віків. – С.787.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Чим є смерть для християнина?
									

Вівторок

30 квітня

3. МІСЦЕ МЕРТВИХ
а. Як описується незмінність смерті? Йова 7:9, 10; Псалом 146:4. Якщо ми
розмірковуємо про це, до чого це повинно нас спонукати? Псалом 90:12.
9 Як хмара зникає й проходить, так хто сходить в шеол, не виходить, 10 не
вертається вже той до дому свого, та й його не пізнає вже місце його... (Йов.7:9,10)
4 вийде дух його і він до своєї землі повертається, того дня його задуми
гинуть! (Пс.145:4)
12 Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре! (Пс.89:12)

«Смерть – це урочистий акт, але ще урочистішим є життя. Ми зустрінемося
знову з кожною нашою думкою, з кожним нашим словом і ділом. Що ми робимо
в цей час випробування для того, щоб отримати вічність? Смерть руйнує тіло
людини, але не змінює її характер. Прихід Христа не змінить наш характер; ця
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подія тільки визначить нашу долю навіки...
Я звертаюся до членів церкви, щоб вони були християнами, щоб вони були
подібні до Христа. Христос був трудівником не для Себе, але для інших... Якщо
ви християни, тоді наслідуйте Його приклад». – Віра, якою я живу. – С.169.
«Дивіться на кожен свій обов’язок, яким би скромним він не був, як на священ�
ний обов’язок, він є частиною Христового служіння. Не дозволяйте чому-небудь
стати причиною того, що ви забудете Бога. Нехай Христос бере участь у всьому,
що ви робите. Тоді ваше життя буде наповнене світлом і вдячністю». – У Небесних оселях. – С.226.
«Кожна прожита нами мить відгукується якимись наслідками у вічності. Ми
повинні перебувати в постійній готовності відгукнутися на заклик до служіння.
Хто знає, чи буде нам знову надана можливість сказати слово життя нужденній
душі, можливість, яку ми маємо саме зараз, у даний момент. Бог може в будьякий час сказати цій людині: «...ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе»
(Від Луки 12:20), і вона виявиться не готовою через те, що ми знехтували своїм
обов’язком». – Віра, якою я живу. – С.158.

б. Що відбувається з усіма людьми після смерті? 				
Дії 2:29, 34, 35; Псалом 89:49; Екклезіяста 9:10.
29 Мужі-браття! Нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріярха Дави�
да, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. (Дiї.2:29)
34 Не зійшов бо на небо Давид, але сам він говорить: Промовив Господь
Господеві моєму: Сядь праворуч Мене, 35 доки не покладу Я Твоїх ворогів
підніжком ногам Твоїм! (Дiї.2:34,35)
49 Котрий чоловік буде жити, а смерти на бачитиме, збереже свою душу від
сили шеолу? Села. (Пс.88:49)
10 Все, що всилі чинити рука твоя, теє роби, бо немає в шеолі, куди ти йдеш,
ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрости! (Екл.9:10)

«Ніде у Святому Письмі ми не знаходимо такого твердження, що одразу
ж після смерті праведні отримують свою нагороду, а нечестиві – покарання. Ні
патріархи, ні пророки не залишили нам такого запевнення. Ні Христос, ні Його
апостоли не зробили жодного натяку на це. Біблія ясно навчає, що померлі не по�
трапляють одразу на небеса. Про них розповідається, як про таких, що сплять до
воскресіння (див. 1 до солунян 4:14; Йова 14:10-12). У той день, коли розірветься
срібний шнурок і зломиться кругла посудина з золота (див. Екклезіяста 12:6),
зникають і всі думки. Ті, котрі зійшли в могилу, перебувають у країні мовчання.
Вони не усвідомлюють того, що діється під сонцем (див. Йова 14:21). Стомлені
праведники спочивають у блаженному спочинку». – Велика боротьба. – С.549,
550.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Яким чином смерть впливає на характер людини?
									

Середа

1 травня

4. ВИЗВОЛЕННЯ ВІД СМЕРТІ
а. Що є жалом смерті? 1 до коринтян 15:56.
56 Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то Закон. (1Кор.15:56)

«Приймімо дух Христа! Він покинув Свій царський престол, зодягнув Свою
Божественність в людську плоть і прийшов на цю землю, зіпсовану і запеклу
прокляттям, щоб зустрітися з ворогом людини і визволити нас від рабства гріха
і смерті». // Рев’ю енд Геральд, 16 липня 1889 року.

б. Що ми зможемо сказати тоді, коли побачимо тріумф Христа? 1 до коринтян 15:55, 57. Як Він визволяє нас від смерті? 				
1 до коринтян 15:3; 1 до Тимофія 2:5, 6.
55 Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, жало? (1Кор.15:55)
57 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам
дав. (1Кор.15:57)
3 Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради на�
ших гріхів за Писанням (1Кор.15:3)
5 Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос
Ісус, 6 що дав Самого Себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого
(1Тим.2:5,6)

«Своїм життям Христос викупив кожну людину. Він помер жорстокою смер�
тю, щоб спасти людей від вічної погибелі. Він віддав Своє безгрішне життя,
щоб дати грішникові життя, аналогічне життю Божому. Своєю смертю Христос
дарував людині можливість порвати з сатаною, увійти в союз із Богом і через
віру в Спасителя отримати прощення...
Хто має всю владу на небі й на землі відродить кожну душу, котра вірить і
кається... Христос виявляє глибокий інтерес до кожної людини, бо Він заплатив
власним життям, щоб ніхто не загинув навіки». – Сини і доньки Бога. – С.230.
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в. Що Христос знищує Своєю смертю? До євреїв 2:14.
14 А що діти стали спільниками тіла та крови, то й Він став учасником їхнім,
щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола (Євр.2:14)

«У передсмертному вигуку Спасителя «Звершилось!» (Від Івана 19:30) про�
лунав смертний вирок для сатани. Результат великої боротьби, що тривала так
довго, був вирішений, і стало можливим остаточне викорінення зла. Син Божий
пройшов через ворота могили, «щоб смертю знищити того, хто має владу
смерти, цебто диявола» (До євреїв 2:14). Прагнення сатани до самозвеличення
знайшло вираз у його словах: «Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю
престола свого... уподібнюсь Всевишньому!» (Ісаї 14:13, 14). Господь говорить:
«Я зробив тебе попелом на землі... і не буде тебе аж навіки!» (Єзекіїля 28:18,
19)». – Велика боротьба. – С.503, 504.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Як Христос переміг смерть?
									

Четвер

2 травня

5. ВИЗВОЛЕННЯ ВІД СТРАХУ СМЕРТІ
а. Який страх призводить багатьох людей до рабства в наш час? Що Христос бажає звершити для нас за допомогою Своєї смерті? До євреїв 2:15.
15 та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі.
(Євр.2:15)

«Але під час кожного випробування Христос звертався до Свого Отця. Він
«змагався до крові» в той час, коли страх перед моральним падінням був так
само сильним, як і страх смерті. Коли в Гефсиманії Його перемагала душевна
агонія, то краплі крові падали з Його обличчя і зволожували землю. Він молився
з сильним благанням і сльозами, і Його тривога була почута. Бог зміцнив Його,
як Він зміцнить усіх тих, хто впокорить і ввірить себе, свою душу, дух і тіло в руки
Бога, Який зберігає заповіт». – Вибрані вісті. – Кн.3. – С.131.

б. Чого ми не повинні боятися? Чому? Від Матвія 10:28-31; 1 Івана 4:4.
28 І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може; але бійтеся
більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєнні. 29 Чи не два горобці
продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого.
30 А вам і волосся все на голові пораховано. 31 Отож, не лякайтесь, бо вартніші
ви за багатьох горобців.
(Матв.10:28-31)
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4 Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, більший бо Той, Хто в вас, аніж той,
хто в світі. (1Iван.4:4)

«Бог постійно піклується про Свій народ... Христос навчав Своїх учнів, що
Божественна увага приділяється кожному створінню, відповідно до займаного
ним місця серед Божих творінь. Він вказав на небесних птахів. Жодна пташина,
за словами Ісуса, не впаде на землю без відома Отця вашого Небесного. І якщо
Бог з такою увагою ставиться до маленької пташки, наскільки дорогі є для Нього
душі, за яких помер Його Син! Цінність людської душі в Божих очах явлена на
Голгофському хресті». – Моє життя сьогодні. – С.292.

П’ятниця

3 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Опишіть процес, як людина стала «живою душею»?
									
2. Чим є смерть для християнина?
									
3. Яким чином смерть впливає на характер людини?
									
4. Як Христос переміг смерть?
									
5. Як Христос переніс страх смерті і як Він отримав перемогу?
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Урок 6

Субота, 11 травня 2019 року

Визволення через воскресiння
«Промовив до неї Ісус: «Я воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, – хоч
і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, – повіки не вмре.
Чи віруєш в це?» (Від Івана 11:25, 26).
«Ісус Христос восторжествував над смертю і розірвав пута могили, і всі
праведники, котрі сплять в могилах, розділять з Ним цю перемогу; вони вийдуть
зі своїх могил, так як це зробив Переможець». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.272.
Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.779-787.

Неділя

5 травня

1. БЛАГОСЛОВЕННА НАДІЯ
а. Яку впевненість щодо майбутнього життя мав Йов? Йова 19:25-27; 14:14
(«заміна» переклад з англ. «зміна»).
25 Та я знаю, що мій Викупитель живий, і останнього дня Він підійме із по�
роху 26 цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свойого я Бога побачу, 27 сам я
побачу Його, й мої очі побачать, а не очі чужі... Тануть нирки мої в моїм нутрі!...
(Йов.19:25-27)
14 Як помре чоловік, то чи він оживе? Буду мати надію по всі дні свойого
життя, аж поки не прийде заміна для мене! (Йов.14:14)

«Патріарх Йов у ніч своїх страждань вигукує з непохитною вірою: «Я знаю,
що мій Викупитель живий, і останнього дня Він підійме із пороху цю шкіру мою,
яка розпадається, і з тіла свойого я Бога побачу, сам я побачу Його, й мої очі
побачать, а не очі чужі». – Маранафа. – С.13.

б. Які обітниці про воскресіння ми маємо? Осії 13:14 («шеол» переклад з
англ. «могила»); 2 до Тимофія 4:7, 8.
14 З рук шеолу Я викуплю їх, від смерти їх вибавлю. Де, смерте, жало твоє?
Де, шеоле, твоя перемога? Жаль сховається перед очима Моїми! (Ос.13:14)
7 Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. 8 Наостанку мені
призначається вінок праведности, якого мені того дня дасть Господь, Суддя
праведний; і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив. (2Тим.4:7,8)
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«На запитання: «Чи буде людина знову жити, якщо вона померла?» була
дана відповідь. Понісши покарання за гріх, зійшовши в могилу, Христос освітив
гробницю заради всіх тих, хто помер у вірі. Бог у людській подобі приніс життя
і безсмертя в світ за допомогою Євангелія. Своєю смертю Христос здобув ві�
чне життя для всіх тих, хто вірить у Нього. Померши, Він засудив зачинателя
гріха і невірності на вічну смерть як відплату за гріх». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.230, 231.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином Христос дає нам надію на воскресіння?
									

Понеділок

6 травня

2. ВРАЖАЮЧІ ЗМІНИ
а. Що відбувається з тілом після смерті? Від Івана 11:39.
39 Промовляє Ісус: Відваліть цього каменя! Сестра вмерлого Марта говорить
до Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі... (Iван.11:39)

«Лазар лежав у печері, висіченій у скелі, і великий камінь закривав вхід до
гробу. «Відваліть цього каменя!», – ������������������������������������������
звелів Ісус. Гадаючи, що Він хоче лише по�
дивитися на померлого, Марта заперечила, сказавши, що тіло поховане чотири
дні тому і воно почало розкладатися». – Бажання віків. – С.534.
«Там лежало тіло Лазаря в кам’яній гробниці, холодне і безмовне після
смерті». // Наставник молоді, 4 травня 1899 року.

б. Яка зміна відбувається при воскресінні? 1 до коринтян 15:51-54.
51 Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось, 52
раптом, як оком змигнути, при останній сурмі: бо засурмить вона і мертві вос�
креснуть, а ми перемінимось!... 53 Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а
смертне оце зодягтися в безсмертя. 54 А коли оце тлінне в нетління зодягнеться,
і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: Поглинута
смерть перемогою! (1Кор.15:51-54)

«Живі праведні зміняться, «раптом, як оком змигнути» (1 до коринтян
15:52). Вони були прославлені в ту мить, коли пролунав голос Божий, а тепер,
ставши безсмертними, разом з воскреслими святими підіймаються назустріч
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Господеві на повітрі. Ангели «зберуть Його вибраних – від вітрів чотирьох, від
кінців неба аж до кінців його» (Від Матвія 24:31). – Велика боротьба. – С.645.
«Смерть забирає наших рідних. Ми закриваємо їм очі, готуємо для поховання
і хоронимо їх. Однак надія все ж зміцнює наш дух. Ми не розлучаємося навіки,
але зустрінемо своїх рідних, які померли у Христі. Вони повернуться з ворожої
країни. Життєдавець гряде. Міріади святих ангелів супроводжують Його на шляху.
Він розриває пута смерті, розбиває кайдани могили, і дорогоцінні бранці виходять
здоровими, тими, які сяють безсмертною красою». – Віра, якою я живу. – С.185.
«При воскресінні наша індивідуальність збережеться, хоча ми не будемо
складатися з тієї ж матерії, з якої складалися, коли нас опускали в могилу. Чу�
дові Божі справи – таємниця для людини. Дух і характер людини повертається
до Бога і зберігається. При воскресінні збережеться характер кожної людини.
Свого часу Бог викличе мертвих з могил, знову дасть їм дихання життя і накаже
сухим кісткам ожити. Зовнішність людини буде такою, як була раніше, зникнуть
хвороби і всі недоліки. Людина збереже свої індивідуальні риси, так що люди
будуть впізнавати один одного». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е. Г. Уайт]. – Т.6. – С.1093.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Які зміни відбуваються при воскресінні, і що залишається
таким самим? Чому?
									

Вівторок

7 травня

3. ЧЕКАЮЧИ БЛАЖЕННОЇ НАДІЇ
а. Яка подія пов’язана з воскресінням? Від Івана 14:1-3.
1 Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене віруйте! 2 Багато
осель у домі Мого Отця; а коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду приготувати
місце для вас? 3 А коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду й заберу
вас до Себе, щоб де Я були й ви. (Iван.14:1-3)

«Ми вже довго чекаємо повернення нашого Спасителя. Але тим не менш
Його обітниця вірна. Скоро ми будемо в нашому обіцяному домі». – Свідоцтва
для церкви. – Т.8. – С.254.
«Учні даремно тривожилися: відхід Христа не означав вічної розлуки. Він
ішов, щоб приготувати місце для них, прийти знову забрати їх до Себе. Коли ж
Він готуватиме для них оселі, вони удосконалюватимуть свої характери, уподі�
бнюючись до свого Вчителя». – Бажання віків. – С.663.
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б. Яке підбадьорення ми маємо щодо померлих? Яке запевнення ми маємо
про те, що воскресіння буде? 1 до солунян 4:13-17.
13 Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували,
як і інші, що надії не мають. 14 Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес,
так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. 15 Бо це ми вам кажемо словом
Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не по�
передимо покійних. 16 Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при
Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі,
17 потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах
на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. (1Сол.4:13-17)

«Життєдавець викличе Своє викуплене надбання в першому воскресінні,
а до того переможного часу, коли засурмить труба і величезна армія вийде з
могил, щоб відсвяткувати вічну перемогу, кожен святий, який спить, дбайливо
зберігається як дорогоцінний камінь, і Бог знає ім’я кожного. Силою Спасителя,
яка перебувала в праведниках за життя, а також завдяки тому, що вони стали
учасниками Божого єства, вони воскреснуть з мертвих...
Ісус Христос восторжествував над смертю і розірвав пута могили, і всі сплячі
в гробах праведники розділять з Ним цю перемогу; вони вийдуть зі своїх могил,
так як це зробив Переможець». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.271, 272.

в. До якого способу життя це має надихнути нас? До Тита 2:13.
13 і чекали блаженної надії та з’явлення слави великого Бога й Спаса нашого
Христа Ісуса (Тит.2:13)

«Куди б ми не йшли, нам слід скрізь поширювати атмосферу християнської
надії та бадьорості. Тоді люди, які не знають Христа, побачать привабливість
релігії, яку ми сповідуємо. Невіруючі побачать незмінність нашої віри. Нам слід
знати більше про небеса – країну, де зосереджені наші радість і щастя». – Звеличуйте Ісуса Христа. – С.244.
«Христос незабаром прийде вдруге. Ми повинні часто говорити про це. Це
повинно бути основною думкою в нашому розумі». – Погляд вгору. – С.311.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Наскільки ретельно охороняється кожен святий, який спить
(перебуває у могилі)?
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Середа

8 травня

4. ВОСКРЕСІННЯ – ДОКАЗ БОЖЕСТВЕННОСТІ
а. Як воскресіння Христа стає центром нашої віри й надії? 			
1 до коринтян 15:16-22.
16 Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес! 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. 21 Смерть бо через людину, і через Людину
воскресення мертвих. 22 Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі
оживуть (1Кор.15:16-22)

«Христос зробив можливим, щоб кожне дитя Адама могло через життя послу�
ху перемогти гріх і також піднятися з могили до спадщини безсмертя, купленого
Кров’ю Христа». – У Небесних оселях. – С.44.

б. Які слова Христа показали, що Він мав силу життя в Самому Собі? 		
Від Івана 10:17, 18 («прийняти» – переклад з англ. «взяти»); 2:19-21.
17 Через те Отець любить Мене, що Я власне життя віддаю, щоб ізнову
прийняти його. 18 Ніхто в Мене його не бере, але Я Сам від Себе кладу його.
Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову, Я цю заповідь взяв
від Свого Отця. (Iван.10:17,18)
19 Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні Я поставлю
його! 20 Відказали ж юдеї: Сорок шість літ будувався цей храм, а Ти за три дні
поставиш його 21 А Він говорив про храм тіла Свого. (Iван.2:19-21)

«Коли над могилою Христа пролунав голос могутнього ангела: «Отець Твій
кличе Тебе», Спаситель вийшов із гробу завдяки тому життю, яке мав у Собі...
Над відкритим гробом Ісус урочисто проголосив: «Я воскресення й життя».
Такі слова може сказати лише Бог. Усі створені Ним істоти живуть винятково
волею і силою Бога. Вони залежать від Бога, тому що отримують життя від Ньо�
го. Від найвищого серафима і до найнижчого створіння – усі отримують сили з
Джерела Життя. Лише Той, Хто є Одне з Богом, міг сказати: «Маю владу віддати
його, і маю владу взяти його знову» (Від Івана 10:18 переклад з англ.). Володі�
ючи Божественністю, Христос мав силу розірвати кайдани смерті». – Бажання
віків. – С.785.
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«Дух Ісуса спав у гробниці з Його тілом і не вознісся до неба... Усе, що
складало життя і розум Ісуса, залишилося з Його тілом у гробниці; і коли Він
вийшов, то вийшов як цілісна істота; Йому не потрібно було кликати Свій дух
з неба. Він мав владу віддати Своє життя і взяти його знову». – Дух Пророцтва. – Т.3. – С.203, 204.

в. Яке пророцтво також виконалося при воскресінні Ісуса? Псалом 68:19.
19 Ти піднявся був на висоту, полонених набрав, узяв дари ради людини, і
відступники мешкати будуть у Господа Бога також. (Пс.67:19)

«Ті, хто вийшли з могил при воскресінні Христа, були воскрешені до вічного
життя. Безліч бранців смерті піднеслися разом з Ним як трофеї Його перемоги
над смертю і могилою». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.304, 305.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Що є важливим у тому, що Ісус має владу віддати Своє
життя і взяти його знову?
									

Четвер

9 травня

5. ВОСКРЕШАЮЧИ ІНШИХ ДО ЖИТТЯ
а. Кого Єлисей воскресив до життя завдяки чудодійній силі Христа? 		
2 царів 4:32-37.
32 І ввійшов Єлисей у дім, аж ось той хлопець лежить мертвий на ліжку
його!... 33 І ввійшов він, і замкнув двері за ними обома, та й молився до Господа.
34 І ввійшов він, і ліг на того хлопця, і поклав уста свої на уста його, а очі свої
на очі його, і долоні свої на долоні його. І схилився над ним, і стало тепле тіло
тієї дитини!... 35 І він знову ходив по дому раз сюди, а раз туди. І ввійшов він, і
знову схилився над ним, і чхнув той хлопець аж до семи раз. І розплющив той
хлопець очі свої. 36 І покликав він Ґехазі та й сказав: Поклич ту шунамітянку! І
той покликав її. І прийшла вона до нього, і він сказав: Забери свого сина! 37 І
ввійшла вона, і впала до його ніг, і вклонилася до землі. І взяла вона сина свого
та й вийшла... (2Цар.4:32-37)

«Так була винагороджена віра цієї жінки. Христос���������������������������
 ��������������������������
–�������������������������
 ������������������������
великий Життєдавець, по�
вернув їй сина. Так будуть винагороджені всі Його вірні послідовники, коли в день
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Другого приходу смерть втратить своє жало, а влада могили буде переможена.
Тоді Він поверне Своїм слугам дітей, яких забрала в них люта смерть». – Пророки і царі. – С.239.

б. Кого Ісус воскресив до життя в кінці Свого земного служіння? Від Івана
11:38, 39, 43. Якою була Його мета при здійсненні цього чуда?
38 Ісус же розжалобивсь знову в Собі, і до гробу прийшов. Була ж то пече�
ра, і камінь на ній налягав. 39 Промовляє Ісус: Відваліть цього каменя! Сестра
вмерлого Марта говорить до Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у
гробі... (Iван.11:38,39)
43 І, промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди!
(Iван.11:43)

«Христос виявив Свою Божественну владу над смертю і могилою. Це ве�
лике чудо було найпереконливішим Божим доказом для людей, що Він послав
Свого Сина у світ для їхнього спасіння. Це чудо було надзвичайним проявом
Божественної сили, достатнім, аби переконати кожну розумну неупереджену
людину. Чимало очевидців воскресіння Лазаря повірили в Ісуса. Але водночас
зросла і ненависть священиків. Вони відкинули всі менш вагомі докази Його
Божественності, і це нове чудо тільки розлютило їх... Як ніколи раніше, вони
прагнули покласти край діяльності Христа». – Бажання віків. – С.537.

П’ятниця

10 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином Христос дає нам надію на воскресіння?
									
2. Які зміни відбуваються при воскресінні, і що залишається
таким самим? Чому?
									
3. Наскільки ретельно охороняється кожен святий, який спить
(перебуває у могилі)?
									
4. Що є важливим у тому, що Ісус має владу віддати Своє
життя і взяти його знову?
									
5. Що продемонструвало чудо воскресіння Лазаря?
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Урок 7

Субота, 18 травня 2019 року

Cлужiння визволення
«Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав Мене благовістити сумирним, послав Мене перев’язати зламаних серцем, полоненим звіщати
свободу, а в’язням – відчинити в’язницю» (Ісаї 61:1).
«Піддавшись гріхові, людина віддала свою волю під контроль сатани. Вона
стала безпорадним бранцем під владою спокусника. Бог післав Свого Сина в
наш світ, аби знищити силу сатани і звільнити волю людини». // Записи Австрало-Азіатської Унійної Конференції, 1 червня 1900 року.
Додаткові матеріали для вивчення:
Бажання віків. – С.547-551.

Неділя

12 травня

1. ВСТАНОВЛЕННЯ БОЖОГО ЦАРСТВА
а. Яке запитання Ісус поставив щодо Божого Царства? Від Марка 4:30. 		
До чого Він хотів привернути увагу людей?
30 І сказав Він: До чого прирівняємо Царство Боже? Або в якій притчі пред�
ставим його? (Мар.4:30)

«Христос виявив царства землі розбещеними... Коли Христос прийшов у
світ установити Своє Царство, то подивився на уряди людей і сказав: «До чого
прирівняємо Царство Боже?» Ніщо в громадянському суспільстві Він не міг ви�
користати для порівняння...
Місія і робота Христа були прямо протилежні несправедливості й гнобленню,
що практикувались усюди... Він планував правління, яке не використовуватиме
силу; Його підлеглі не будуть відчувати гноблення... Він прийшов як Божествен�
ний Відновлювач, принісши пригнобленому і зневаженому людству щедру і
рясну благодать Неба, щоб завдяки силі Його праведності людина, хоча грішна
й деградована, могла стати учасником Божественності». – Дивовижна Божа
благодать. – С.14.
«Христос засновував Царство на зовсім інших засадах. Він закликав людей
не панувати над іншими, а служити їм, щоб сильніший ніс немочі слабшого.
Влада, становище, талант, виховання покладають на їхнього власника більшу
відповідальність у служінні ближнім». – Бажання віків. – С.550.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чим Царство Христа відрізняється від земних царств?
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Понеділок

13 травня

2. МІСІЯ ХРИСТА
а. Як описується характер майбутнього Визволителя? Чиєю силою Він
діяв? Ісаї 42:1-4.
1 Оце Отрок Мій, що Я підпираю Його, Мій Обранець, що Його полюбила
душа Моя. Я злив Свого Духа на Нього, і Він правосуддя народам подасть. 2 Він
не буде кричати, і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть Свого голосу. 3
Він очеретини надломленої не доломить, і ґнота тліючого не погасить, буде суд
видавати за правдою. 4 Не втомиться Він, і не знеможеться, поки присуду не
покладе на землі, і будуть чекати Закона Його острови. (Iс.42:1-4)

«[Христос] підтримуватиме ґніт віри і надії, що тьмяно горить, а не гаси�
тиме його. Він хоче пасти Своє стадо як Пастир, Він хоче зібрати ягнят у Свої
руки і носити їх на Своїх грудях». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е. Г Уайт]. – Т.4. – С.1146.

б. Який царський титул повинен був носити Месія? Ісаї 9:5.
5 Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і клик�
нуть ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь миру. (Iс.9:5)

«Місія Христа як Князя миру (див. Ісаї 9:5) полягала у тому, щоб повернути
небесам і землі втрачений через гріхопадіння мир... Хто зрікся гріха та відкрив
своє серце для любові Христової, той стає учасником Небесного миру...
Серце, котре перебуває у злагоді з Богом, стане співучасником цього Небес�
ного миру і поширюватиме його життєдайний вплив на інших». – Блаженства,
промовлені на горі. – С.27, 28.

в. Що підсумовує справа усього життя Христа? Дії 10:38. Які практичні
справи охоплювала робота Христа? Від Матвія 4:23, 24.
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)
23 І ходив Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію
Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку неміч між людьми.
24 А чутка про Нього пішла по всій Сирії. І водили до Нього недужих усіх, хто
терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і Він їх
уздоровляв. (Матв.4:23,24)
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«З серцем, яке завжди схвильоване і зворушене відчуттям наших слабо�
стей і немочей, вухом, завжди відкритим для волання страждаючого людства,
рукою, завжди готовою спасати зневірених і розчарованих, Ісус, наш Спаситель,
«ходив… добро чинячи й усіх уздоровлюючи» (Дії 10:38)». – Дивовижна Божа
благодать. – С.14.
«Хворі прямували до тих місць, через які Він мав проходити, щоб звернутися
до Нього по допомогу. Сюди також прибувало багато людей, котрі прагнули почути
Його слова, відчути дотик Його руки. Так Він ходив від міста до міста, від села
до села, проповідуючи Євангеліє та зціляючи хворих, – Цар слави у скромній
людській подобі». – Служіння зцілення. – С.22.
«Ніжний, співчутливий, завжди сповнений турботи про інших, [Христос] являв
характер Божий, перебуваючи в постійному служінні Богові й людині». – Там
саме. – С.423.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Як я можу взяти участь у Христовій місії відновлення миру і
спокою, які зруйновані гріхом?
									

Вівторок

14 травня

3. РОБОТА ХРИСТА ПОВИННА БУТИ НАШОЮ РОБОТОЮ
а. Наскільки обширною була робота, яку Христос звершував під натхненням
Святого Духа? Ісаї 61:1-3.
1 Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав Мене благовістити сумир�
ним, послав Мене перев’язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а
в’язням відчинити в’язницю, 2 щоб проголосити рік уподобання Господу, та день
помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, 3 щоб радість вчинити
сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радости замість
жалоби, одежу хвали замість темного духа! І будуть їх звати дубами праведности,
саджанцями Господніми, щоб прославивсь Господь! (Iс.61:1-3)

«Місія, описана пророком,�����������������������������������������������
 ����������������������������������������������
–���������������������������������������������
 ��������������������������������������������
це місія кожного учня Христа. Ми повинні ви�
конувати слова Христа і представляти перед іншими людьми заповіт благодаті,
праведність Христа. Ми повинні показати світові, що маємо оливу благодаті в
посудинах наших світильників. Робота кожного представника Христа,�����������
 ����������
–���������
 ��������
і в слу�
жінні і серед рядових членів, – розповідати про велике спасіння, яке надано їм
як Божий безоплатний дар». // Рев’ю енд Геральд, 27 березня 1894 року.
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б. Що ми покликані робити як послідовники Христа? Ісаї 58:6, 7.
6 Чи ж ось це не той піст, що Я вибрав його: розв’язати кайдани безбожно�
сти, 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? (Iс.58:6,7)

«Усі, котрі є підданими Царства Христа, будуть представляти Його в характері
та поведінці». – Дивовижна Божа благодать. – С.14.
«Піддавшись гріху, людина віддала свою волю під контроль сатани. Вона
стала безпорадним бранцем у владі спокусника. Бог післав Свого Сина в наш
світ, аби знищити силу сатани і звільнити волю людини. Він післав Його прого�
лосити полоненим визволення, розірвати будь-яке ярмо і звільнити пригнобле�
них». – Наше високе покликання. – С.104.
«Дізнайтеся, чого потребують бідні і страждаючі, і потім в любові й ніжності
допоможіть їм знайти мужність, надію і впевненість, поділившись з ними Доброю
звісткою, яку Бог дарував вам. Таким чином ви будете виконувати ту роботу, яку
Бог наперед визначив вам виконувати». // Медичний місіонер, 1 червня 1891 року.
«Робота Христа повинна стати прикладом для нас. Він ходив, творячи добро
постійно. У храмі й синагогах, на міських вулицях, ринкових площах і в майстер�
нях, на морському березі й серед пагорбів Він проповідував Євангеліє і зцілював
хворих. Його життя було прикладом безкорисливого служіння, і його необхідно
вивчати як найкорисніший підручник. Його ніжна співчутлива любов є докором
нашому егоїзмові й безсердечності». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.31.

в. Яку обітницю Христос дав Своїм учням щодо сили, котра повинна була
супроводжувати поширення Євангелія? Дії 1:8.
8 Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете
в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. (Дiї.1:8)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Який наш обов’язок, коли ми спасаємося від рабства гріха?
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Середа

15 травня

4. СВІДКИ ВИЗВОЛЕННЯ
а. Які підбадьорливі слова повинні надихнути нас йти за Ісусом у ставленні
до інших людей? Ісаї 52:7; 61:6-9.
7 Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає,
що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: Царює твій Бог! (Iс.52:7)
6 І будуть вас кликати: Господні, священики будуть казати на вас: слуги на�
шого Бога! Ви будете їсти багатство народів, і їхньою славою будете славитись.
7 За ваш сором подвійний і за ганьбу та смуток, ваш уділ, тому то посядуть
вони в своїм краї подвійне, радість вічна їм буде! 8 Бо Господь Я, і правосуддя
кохаю, і ненавиджу розбій та кривду, і дам їм заплату за чин їхній поправді, і з
ними складу заповіта довічного! 9 І буде насіння їхнє знане між людами, і між
народами їхні нащадки, усі, хто бачити їх буде, пізнають їх, що вони те насіння,
яке благословив був Господь! (Iс.61:6-9)

«Він бажає, щоб ви вийшли вперед до наших громад і щиро працювали для
Нього. Він бажає, щоб ви організовували зібрання для тих, хто перебуває поза
церквою, і таким чином допомагали іншим людям познайомитися з останньою
звісткою застереження. Є місця, де люди з радістю приймуть вас і подякують за
надану їм допомогу. Нехай Господь допоможе вам взятися за цю справу так, як
ніколи раніше». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.107.
«Для рішучого виконання Божої роботи вам буде потрібна моральна мужність.
Ті, які виконують цю роботу, не можуть допустити самолюбства, егоїстичних
міркувань, амбіцій, любові до неробства або бажання уникнути хреста». // Рев’ю
енд Геральд, 7 лютого 1893 року.

б. Що є чудовим прикладом того, чого Ісус очікує від тих, які отримали
свободу від гріха? Від Матвія 8:28; Від Марка 5:6-8, 18-20.
28 І, як прибув Він на той бік, до землі Гадаринської, перестріли Його два
біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг пере�
ходити тією дорогою. (Матв.8:28)
6 А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг, і вклонився Йому, 7 і закричав
гучним голосом, кажучи: Що до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Богом
Тебе заклинаю, не муч Ти мене! 8 Бо сказав Він йому: Вийди, душе нечистий,
із людини! (Мар.5:6-8)
18 А як Він сів до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися
з Ним. 19 Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього: Іди до дому свого,
до своїх, і їм розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над
тобою! 20 І пішов він та в Десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус
учинив йому. І всі дивувались! (Мар.5:18-20)
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«Двоє біснуватих, зцілених Ісусом, стали першими місіонерами, яких Христос
послав проповідувати Євангеліє в Десятимісті. Ці чоловіки мали змогу чути по�
вчання Христа лише кілька хвилин. Вони не вислухали жодної проповіді з Його
уст. Вони не могли навчати людей так, як Його учні, котрі щодня були з Христом,
але вони самі були свідченням того, що Ісус – Месія. Зцілені могли розповісти
те, що їм було відомо, – що особисто бачили й чули та як пізнали силу Христа.
Це може робити кожен, серця котрого торкнулася Божа благодать. Улюблений
учень Іван писав: «Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися, – про Слово життя... Що ми
бачили й чули – про те ми звіщаємо вам» (1 Івана 1:1, 3). Як Христові свідки ми
повинні говорити про те, що нам відомо, що ми самі бачили, чули й пережили.
Якби ми неухильно йшли за Христом, то мали б що розповідати про той шлях,
яким Він провадив нас. Ми могли б розповісти, як випробували Його обітницю і
переконалися в її вірності. Ми могли б також свідчити про те, що нам відомо про
благодать Христа. Це саме те свідчення, до якого закликає нас Господь і через
відсутність якого гине світ». – Бажання віків. – С.340.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Як я можу проявити свою вдячність за безкорисливий Божий
інтерес до мене?
									

Четвер

16 травня

5. ПРАЦЮЮЧИ В СМИРЕННІ
а. Яким було ставлення Ісуса, коли Він працював для інших? Чого ми можемо навчитися з цього? Від Івана 6:38; Якова 4:6, 10.
38 Бо Я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити Свою, але волю Того, Хто
послав Мене. (Iван.6:38)
6 Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє: Бог противиться гор�
дим, а смиренним дає благодать. (Як.4:6)
10 Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме! (Як.4:10)

«Різноманітна велика доброта і щирість повинні бути проявлені до викупле�
них Кров’ю Христа. Знову і знову в своєму вченні Христос представив цінність
справжнього смирення, показавши наскільки необхідно нам виявляти послуж�
ливість, співчуття і любов один до одного...
Не можна довіряти людській величі, людському інтелекту або людським пла�
нам. Ми повинні підкоритися керівництву Безмежного розуму, визнаючи, що без
Ісуса ми нічого не можемо зробити». // Рев’ю енд Геральд, 18 серпня 1896 року.
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б. Чи можемо ми досягти межі, допомагаючи нужденним людям? 		
Йова 29:15, 16; Від Матвія 25:34-40.
15 Очима я був для сліпого, а кривому ногами я був. 16 Бідарям я був бать�
ком, суперечку ж, якої не знав, я досліджував. (Йов.29:15,16)
34 Тоді скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть, благословенні Мого
Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу. 35 Бо Я голодував
був і ви нагодували Мене, прагнув і ви напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене
прийняли ви. 36 Був нагий і Мене зодягли ви, слабував і Мене ви відвідали, у
в’язниці Я був і прийшли ви до Мене. 37 Тоді відповідять Йому праведні й ска�
жуть: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і
напоїли? 38 Коли то Тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли?
39 Коли то Тебе ми недужого бачили, чи в в’язниці і до Тебе прийшли? 40 Цар
відповість і промовить до них: Поправді кажу вам: що тільки вчинили ви одному
з найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили. (Матв.25:34-40)

«Зверніть увагу: ви повинні втішати не тільки тих кількох, до яких ви схильні
ставитися люб’язно і прихильно, але всіх скорботних, всіх, хто звертається до
вас по допомогу і за втішанням; і більше того, ви повинні шукати нужденних.
Йов говорить: «суперечку ж, якої не знав, я досліджував». Він не чекав, щоб
його вмовляли, і не відвертався, кажучи: «Я не допоможу йому». // Там саме,
15 жовтня 1901 року.
«Світ переповнений чоловіками і жінками, які несуть важкий тягар горя,
страждань і гріха. Бог посилає Своїх дітей, аби відкрити їм Того, Хто візьме їхній
тягар і дасть їм спокій. Місія слуг Христа – �����������������������������������
допомагати, благословляти, зцілюва�
ти». // Там саме, 29 жовтня 1903 року.
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П’ятниця

17 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чим Царство Христа відрізняється від земних царств?
									
2. Як я можу взяти участь у Христовій місії відновлення миру і
спокою, які зруйновані гріхом?
									
3. Який наш обов’язок, коли ми спасаємося від рабства гріха?
									
4. Як я можу проявити свою вдячність за безкорисливий Божий
інтерес до мене?
									
5. Кому я повинен допомагати? Що повинно бути моєю місією?
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Урок 8

Субота, 25 травня 2019 року

Визволяючи нашого ближнього
«Давайте – і дадуть вам; мірою доброю, натоптаною, струснутою й
переповненою» (Від Луки 6:38).
«Той, Кому належить світ, багатий ресурсами і Він благословить кожного, хто
прагне бути благословенням для інших». – Служіння зцілення. – С.200.
Додаткові матеріали для вивчення:
Служіння зцілення. – С.161-182.

Неділя

19 травня

1. НАСЛІДУЮЧИ ПРИКЛАД ІСУСА
а. Як Ісус навчав Своїх учнів працювати для інших? Від Івана 13:34.
34 Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так
любіть один одного й ви! (Iван.13:34)

«Приклад Спасителя має бути зразком для нашого служіння тим, котрі
спокушувані і в омані. Ми повинні виявляти до людей такі самі зацікавленість,
ніжність і довготерпіння, які Він виявляє до нас... Якщо Христос живе в нас, то
ми виявлятимемо Його безкорисливу любов до всіх, із ким нам доводиться мати
справу. Побачивши людей, що потребують співчуття й допомоги, ми не будемо
запитувати: «Чи варті вони?», а спитаємо: «Як я можу допомогти їм?» – Служіння
зцілення. – С.162.

б. Як Ісус навчав цінності душі? Від Луки 15:4-10. Чого ми можемо навчитися з цього?
4 Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине
в пустині тих дев’ятидесяти й дев’яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не
знайде її? 5 А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. 6 І, прийшовши додо�
му, скликає він друзів і сусідів, та й каже до них: Радійте зо мною, бо знайшов я
вівцю свою тую загублену. 7 Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за
одного грішника, що кається, аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що
не потребують покаяння!... 8 Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить
драхму одну, не засвічує світла, і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не
знайде? 9 А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже: Радійте зо мною,
бо знайшла я загублену драхму! 10 Так само, кажу вам, радість буває в Божих
Анголів за одного грішника, який кається. (Лук.15:4-10)
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«Загублена монета із притчі Спасителя хоча й лежала серед бруду і сміття,
усе ж була срібною. Власниця шукала її, бо вона мала цінність. Так і кожна душа:
хоч вона і деградувала під впливом гріха, в очах Бога вважається дорогоцінністю...
Лише любов Христа, виявлена в словах і на ділі, прокладе шлях до душі,
тоді як повторенням настанов або аргументів не досягнете нічого.
Нам потрібно більше христоподібного співчуття... до бідних, страждаючих
душ, котрі борються, часто помиляються, грішать і каються, зазнають спокус і
падають духом». – Там саме. – С.163, 164.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як ми можемо наслідувати приклад Христа, працюючи для тих,
котрі заблукали?
									

Понеділок

20 травня

2. ДОПОМАГАЮЧИ ТИМ, КОТРІ СПОКУШАЮТЬСЯ
а. З яким завзяттям ми повинні працювати для тих, які знаходяться поза
отарою? Від Луки 14:23.
23 І сказав пан рабові: Піди на дороги й на загороди, та й силуй прийти, щоб
наповнився дім мій. (Лук.14:23)

«Християнські спонукання вимагають, аби ми працювали цілеспрямовано, з
неослабним бажанням та постійно зростаючою наполегливістю задля душ, яких
намагається знищити сатана. Ніщо не повинно охолоджувати щирого, палкого
завзяття у справі спасіння тих, які гинуть». – Служіння зцілення. – С.164.

б. Яке ставлення ми повинні виявляти до тих душ, які борються з гріхом?
Чому? До галатів 6:1; До римлян 14:10.
1 Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте
такого духом лагідности, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився й ти! (Гал.6:1)
10 А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм?
Бо всі станемо перед судним престолом Божим. (Рим.14:10)
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«Христові завжди було боляче стикатися з ворожнечею й моральною нечи�
стотою, проте жодного разу жодним словом Він не обмовився про те, що Його
чутлива душа була вражена або щось образило Його витончений смак. Якими б
лихими не були звички, якою б великою не була упередженість, якими б сильни�
ми не були людські пристрасті, Він сприймав усе із жалістю й ніжністю. Стаючи
спільниками Його Духа, ми вважатимемо всіх людей братами, котрі зазнають
подібних спокус і випробувань, часто падають, силкуючись знову підвестися,
борються з розчаруваннями і труднощами та палко бажають співчуття й допо�
моги. Тоді ми будемо намагатися так ставитися до них, щоб не засмучувати і не
відштовхувати їх, натомість пробуджувати надію в їхніх серцях...
Усвідомлюючи власні слабкості, ми виявлятимемо співчуття до слабкостей
інших людей...
Дух ніжності, лагідність, приємні манери можуть спасти тих, котрі заблукали,
і покрити безліч гріхів». – Там саме. – С.165, 166.

в. Яку настанову Ісуса ми повинні завжди пам’ятати, намагаючись допомогти душам, котрі спокушаються? Від Матвія 7:12.
12 Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і
ви. Бо в цьому Закон і Пророки. (Матв.7:12)

«Ми маємо навчитися ставити себе на місце спокушуваних. Прийміть до
уваги силу спадковості, вплив поганого товариства й оточення, силу шкідливих
звичок. То ж чи варто дивуватися, що внаслідок впливу таких чинників багато
людей деградують? Чи варто дивуватися їхній повільній реакції на наші зусилля
допомогти їм духовно піднятися?» – Там саме. – С.168.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Чого ми можемо навчитися з того, як Ісус боровся проти порочності
й аморальності?
									

Вівторок

21 травня

3. ДОПОМАГАЮЧИ НЕСТРИМАНИМ
а. Про що ми повинні пам’ятати, коли намагаємося допомогти тим людям,
які переможені згубними звичками? До галатів 6:9; Юди 23.
9 А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослаб�
немо. (Гал.6:9)
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23 спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зо страхом, і
ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла! (Юд.1:23)

«Працюючи з жертвами нестриманості, необхідно пам’ятати, що маємо спра�
ву не з людьми здорового розуму, а з тими, котрі на даний час перебувають під
владою бісів. Будьте терплячими й толерантними. Думайте не про відразливу,
неприємну зовнішність, а про дорогоцінне життя, котре Христос викупив Своєю
смертю. Коли п’яниця пробуджується до усвідомлення свого падіння, робіть зі
свого боку все можливе, щоб він побачив у вас друга...
Відкривайте Біблію перед спокушуваним, котрий бореться, знову й знову
читайте йому обітниці Божі... Терпляче продовжуйте працювати, аж поки з
вдячністю і радістю тремтяча рука вхопиться за надію викуплення через Христа.
Ви повинні міцно тримати тих, кому намагаєтеся допомогти, інакше пере�
мога ніколи не буде за вами. Вони будуть постійно спокушувані злом. Знову й
знову вони будуть майже переможені сильним потягом до алкоголю; знову й
знову можуть упасти, але не припиняйте через це своїх старань». – Служіння
зцілення. – С.172, 173.

б. Як можуть здобути перемогу ті люди, які знаходяться під владою згубних
звичок? Псалом 119:11; 17:4.
11 Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе.
(Пс.118:11)
4 а в людських ділах, за словом уст Твоїх, я стерігся доріг гнобителя. (Пс.16:4)

«Закликайте спокушуваного дивитися не на обставини, не на власну слаб�
кість чи силу спокуси, а на силу Божого Слова». – Там саме. – С.181.
«Жертви згубних звичок повинні пробудитися й усвідомити необхідність
самостійних зусиль... Все це буде даремною справою, якщо вони не почнуть
самі боротися за себе...
Бог закликає їх пробудитися і силою Христа повернути дані їм Богом люд�
ські якості, котрими вони пожертвували, потураючи гріховним звичкам». – Там
саме. – С.174.

в. На чому вони повинні зосередитися для того, щоб отримати перемогу?
До филип’ян 4:8; Екклезіяста 9:10 (перша частина).
8 Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне,
що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли
яка похвала, думайте про це! (Фил.4:8)
10 Все, що всилі чинити рука твоя, теє роби… (Екл.9:10)
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«Участь тіла й розуму в корисній роботі – суттєвий захист від спокуси». – Там
саме. – С.177.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Як ми можемо допомогти тим людям, які борються зі згубними
звичками? Про що ми повинні пам’ятати?
									

Середа

22 травня

4. СЛУЖІННЯ ДЛЯ БІДНИХ
а. Кому, перш за все, серед нужденних ми повинні допомагати? 			
До галатів 6:10.
10 Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним!
(Гал.6:10)

«Христос поклав на Свою церкву особливий обов’язок піклуватися про її
нужденних членів. Він допускає, щоб Його бідні були в кожній громаді. Вони за�
вжди мають перебувати серед нас, і Господь покладає на кожного члена церкви
особисту відповідальність щодо турботи про них.
Як члени справжньої родини дбають одне про одного, прислуговуючи хво�
рим, підтримуючи слабких, навчаючи необізнаних, виховуючи недосвідчених,
так і «одновірні» повинні піклуватися про нужденних і безпорадних. У жодному
випадку таких не можна обминати». – Служіння зцілення. – С.201.

б. Чого часто не вистачає бідним і як ми можемо їм допомогти? 		
Приповісті 13:23.
23 Убогому буде багато поживи і з поля невправного, та деякі гинуть з
безправ’я. (Пр.13:23)

«Часто найбільш ефективною допомогою бідним є навчання їх якогось
практичного заняття. Як правило, люди, не навчені працювати, не звикли до
працелюбства, наполегливості, ощадливості і самозречення...
Справжня доброчинність дає людям можливість допомагати самим собі...
Але справжня доброчинність означає дещо більше, ніж тільки дари. Вона озна�
чає щиру зацікавленість у благополуччі інших... Віддавати цій справі думки, час,
власні зусилля коштує значно більше, ніж просто дати гроші. Однак це – справжня
доброчинність.
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Хто навчився заробляти собі на життя, той ще з більшим успіхом навчиться
розумно використовувати зароблені кошти». – Там саме. – С.194, 195.

в. Які обітниці є для тих, котрі допомагають бідним? 				
Від Луки 6:35, 38; Приповісті 28:27.
35 Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад,
і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, добрий
бо Він до невдячних і злих! (Лук.6:35)
38 Давайте і дадуть вам; мірою доброю, натоптаною, струснутою й пере�
повненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють
вам. (Лук.6:38)
27 Хто дає немаючому, той недостатку не знатиме, хто ж свої очі ховає від
нього, той зазнає багато проклять. (Пр.28:27)

«Ніхто не повинен побоюватися, що щедрість спричинить його нестатки. По�
слух Божим Заповідям неодмінно приведе до процвітання». – Там саме. – С.187.
«Божий намір полягає в тому, аби багаті й бідні були міцно з’єднані узами
співчуття і готовності допомогти. Люди, котрі володіють засобами, талантами і зді�
бностями, повинні використати ці дари для благословення своїх ближніх». – Там
саме. – С.193.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Яким класом нужденних людей ми ніколи не повинні нехтувати?
									

Четвер

23 травня

5. ДОПОМАГАЮЧИ БЕЗПОРАДНИМ
а. Яка ще християнська допомога завжди є частиною справжньої релігії?
Якова 1:27; Єремії 49:11; Повторення Закону 10:18. Яке благословення
забезпечує ця робота?
27 Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем оця: зглянутися над
сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. (Як.1:27)
11 Залиши свої сироти, Я утримаю їх при житті, а вдови твої хай надію на
Мене кладуть! (Єр.49:11)
18 Він чинить суд сироті та вдові, і любить приходька, щоб дати йому хліба
й одежу. (Повт.10:18)
«Коли зроблено все можливе, щоб надати бідним можливість допомогти са�
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мим собі, залишаються ще вдови, сироти, люди похилого віку, безпомічні та хворі,
котрі потребують співчуття й догляду. Такі люди ніколи не повинні залишитися
без уваги. Сам Бог доручив їх милості, любові й ніжному піклуванню всіх, кого
Він учинив Своїми управителями». – Служіння зцілення. – С.201.
«Господь забезпечує вдів і сиріт з допомогою чуда, – не посилаючи їм манну
з небес або круків, які приносили б їм їжу, а чуда, котре Він здійснює над люд�
ськими серцями, позбавляючи їх егоїзму та відкриваючи джерела христоподібної
любові». – Там саме. – С.202.
«У братерському єднанні молоді й перестарілих міститься благословення.
Молодь може принести сонячне світло в серця й життя людей старшого віку...
Молоді може статися в пригоді мудрість і досвід старших за віком людей». – Там
саме. – С.204.

б. Що ми знаємо про безпорадних і бідних? 					
Від Марка 14:7; Повторення Закону 15:11. Чому Бог допускає це?
7 Бо вбогих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро,
Мене ж не постійно ви маєте. (Мар.14:7)
11 Бо не передеться убогий з-посеред Краю, тому я наказую тобі, говорячи:
Конче відкривай руку свою для брата свого, і вбогого свого, і для незаможного
свого в Краї своїм. (Повт.15:11)

«Христос випробовує тих, хто називає себе Його послідовниками, поселяючи
серед них безпомічних і бідних, залежних від їхньої турботи. Своєю любов’ю до
Його нужденних дітей та служінням для них ми доводимо правдивість нашої
любові до Нього. Знехтувати ними – значить оголосити себе псевдоучнями,
чужими Христові та Його любові». – Там саме. – С.205.
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П’ятниця

24 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як ми можемо наслідувати приклад Христа, працюючи для тих,
котрі заблукали?
									
2. Чого ми можемо навчитися з того, як Ісус боровся проти порочності
й аморальності?
									
3. Як ми можемо допомогти тим людям, які борються зі згубними
звичками? Про що ми повинні пам’ятати?
									
4. Яким класом нужденних людей ми ніколи не повинні нехтувати?
									
5. Чому Бог поміщає бідних в наше середовище? Як ми можемо допомогти їм?
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДУХОВНОГО
ЦЕНТРУ В КОСТА-РІЦІ

Коста-Ріка������������������
– ���������������
це країна, роз�
ташована в південній частині
Центральної Америки. Вона
межує з Нікарагуа, Карибським
морем, Панамою і Тихим океа�
ном і охоплює територію в
51100 км2. Клімат цієї гірської
країни коливається між тропіч�
ним і теплим з сильними зли�
вами протягом більшої частини
року. Коста-Ріка благословенна
більш ніж тисячею видів орхідей і багатою дикою природою, що нараховує
більше 725 видів птахів.
Населення Коста-Ріки�����������������������������������������������
– ��������������������������������������������
близько 5 мільйонів чоловік, 50% з яких про�
живають у сільській місцевості. Іспанська – це офіційна мова, хоча багато
жителів говорять англійською. Офіційна релігія – �������������������������
католицизм, проте Консти�
туція країни гарантує релігійну свободу.
Звістка Реформації вперше потрапила в Коста-Ріку в 1989 році завдяки
зусиллям одного книгоноші та його сім’ї. Вони відвідали більшість провінцій
країни, поширюючи літературу і проводячи громадські зустрічі та семінари
про здоров’я. Завдяки напруженим зусиллям в проповіді вічного Євангелія
проти релігійного традиціоналізму, який переважає, робота зміцнилася в
столиці країни – Сан-Хосе. Кілька прихильних душ почали збиратися для
богослужінь у домі книгоноші. Дякуючи Богові дев’ять душ були незабаром
хрещені, і в той час багато інших відвідувачів продовжували збиратися.
З тих пір місіонерська робота розширилася і тепер вона організована як
Південна Місія Центральної Америки. Ця Місія об’єднала роботу в Нікарагуа,
Коста-Ріці та Панамі. Наша мета�������������������������������������������
– ����������������������������������������
завдяки зусиллям наших працівників, пас�
торів, братів і сестер в загальному – незабаром стати Унією. З цієї причини
брати і сестри цієї місії, що тільки зароджується, бачать необхідність у Духо�
вному центрі і адміністративній будівлі, які були б розташовані в Коста-Ріці.
Незважаючи на те, що наші брати і сестри багаті вірою, вони бідні на
багатства цього світу. Щоб ми могли здійснити наш проект, нам необхідно
$ 220345. З цієї причини ми звертаємося до наших дорогих братів, сестер
і друзів по всьому світові з проханням підтримати нас щедрими пожертву�
ваннями для цього важливого проекту, який благотворно вплине на роботу в
південній частині Центральної Америки. Нехай Бог вас рясно благословить.
Ваші брати і сестри з Місії Коста-Ріки
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Зцiлення вiд хвороби
«І Господь відхилить від тебе всяку хворобу, і жодних лютих єгипетських
недуг, які ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всіх твоїх ворогів»
(Повторення Закону 7:15).
«Тіло повинно бути фізично міцним, щоб і душа залишалася здоровою. Стан
тіла впливає і на стан душі. Той, хто бажає зберегти фізичні і духовні сили, пови�
нен навчитися приборкувати свої пристрасті. Він зобов’язаний бути обачним, не
обтяжуючи душу перенапруженням своїх фізичних і духовних сил. Ретельне до�
тримання відповідних принципів полягає у тому, що потрібно правильно їсти, пити
і одягатися – це обов’язок, який Бог покладає на людину». – Євангелизм. – C.261.
Додаткові матеріали для вивчення:
Сини і доньки Бога. – С.168-176.

Неділя

26 травня

1. ГРІХ І ХВОРОБА
а. Який взаємозв’язок існує між гріхом і хворобою? 			
Псалом 103:3, 4; Від Івана 5:14.
3 Всі провини Твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. 4 Від могили
життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. (Пс.102:3,4)
14 Після того Ісус стрів у храмі його, та й промовив до нього: Ось видужав
ти. Не гріши ж уже більше, щоб не сталось тобі чого гіршого! (Iван.5:14)

«Сьогодні від фізичних хвороб страждають тисячі людей, котрі, подібно
до паралізованого, прагнуть почути вістку: «Прощаються тобі гріхи твої!».
Основою їхніх захворювань є тягар гріха з його неспокоєм і нездійсненними
бажаннями. Вони не зможуть знайти полегшення, доки не прийдуть до Цілителя
душі. Мир, котрий може дати лише Він Один, відновить розумові сили і здоров’я
тіла». – Служіння зцілення. – С.77.

б. Лише Хто Єдиний може забезпечити найсильніші ліки? Малахії 4:2.
2 А для вас, хто Ймення Мойого боїться, зійде Сонце Правди та лікування в
промінях Його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята! (Мал.4:2)

«Багато хто страждають сьогодні від хвороб душі набагато більше, ніж від
хвороб тіла, і вони не знайдуть полегшення, поки не прийдуть до Христа, Джерела
життя». – Моє життя сьогодні. – С.154.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як прощення гріха впливає на фізичне здоров’я?
									

Понеділок

27 травня

2. ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ
а. Які обітниці дав Бог Ізраїлю щодо здоров’я і як Він збирався виконати
ці обітниці? Вихід 23:25.
25 І будеш служити ти Господеві, Богові своєму, і Він поблагословить твій
хліб та воду твою, і з-посеред тебе усуне хворобу. (Вих.23:25)

«Господь дав Своє Слово древньому Ізраїлю, і якби ізраїльтяни посправжньому прив’язалися до Нього і виконували всі Його вимоги, то Він уберіг
би їх від усіх хвороб, які свого часу навів на єгиптян. Але Його обіцянка була дана
за умови послуху. Якби ізраїльтяни дотримувалися Божих настанов і здобули
з них користь, тоді вони усьому світові представили б наочний урок здоров’я і
процвітання. Ізраїль не виконав Божий задум і тому не отримав обіцяних благо�
словень. Але в таких мужах, як Йосип, Мойсей, Даниїл, Ілля і багатьох інших,
ми маємо благородні приклади результатів правильного способу життя. Подібна
вірність сьогодні призведе до таких самих результатів». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.165.

б. Яким був фізичний стан ізраїльтян, коли вони мандрували по пустелі?
Псалом 104:37. Що це говорить нам про Божу силу?
37 І Він випровадив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було, хто
б спіткнувся. (Пс.104:37)

«Він вів їх, годуючи милостивим чудом – хлібом небесним. Їжа, яка була
передбачена для них, мала такі властивості, що забезпечували фізичну, розумову
і моральну силу... а мудрість Божого вибору для них була підтверджена таким
чином, що їм нічого було заперечити, так як, не дивлячись на труднощі в пустелі,
серед усіх їхніх племен не було немічного й хворого». – Цей день з Богом. – С.77.

в. Як послух Богові дасть уздоровлення від хвороби? 			
Вихід 15:26; Повторення Закону 7:12, 15.
26 І сказав Він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, і
будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш
виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що Я поклав був на Єгипет, не
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покладу на тебе, бо Я Господь, Лікар твій! (Вих.15:26)
12 І станеться, за те, що ви будете слухатися цих законів, і будете додержу�
вати, і будете виконувати їх, то й Господь, Бог твій, буде додержувати для тебе
заповіт та милість, що був присягнув батькам твоїм. (Повт.7:12)
15 І Господь відхилить від тебе всяку хворобу, і жодних лютих єгипетських не�
дуг, які ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всіх твоїх ворогів. (Повт.7:15)

«Бог бажає, щоб ми досягли того рівня досконалості, який став для нас
можливим завдяки дару Христа. Він закликає нас зробити правильний вибір,
з’єднатися з небесними силами, прийняти принципи, котрі відновлять у нас
Божественний образ. У Своєму писаному Слові та великій книзі природи Він
відкрив нам принципи життя. Наше завдання полягає в тому, щоб пізнати ці
принципи та слухняно співпрацювати з Ним для відновлення здоров’я як тіла,
так і душі». – Служіння зцілення. – С.114, 115.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Що заважає нам стати наочним прикладом здоров’я для світу
сьогодні?
									

Вівторок

28 травня

3. ІСУС – ЦІЛИТЕЛЬ
а. Що зазнав Христос заради того, щоб ми могли отримати зцілення від
гріха і хвороби? Ісаї 53:5.
5 А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на
Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено! (Iс.53:5)

«Подивіться на Сина Божого в пустелі, під час найбільшої слабкості, на Якого
напосідають найжорстокіші спокуси. Подивіться на Нього в роки Його служіння,
коли Він з усіх боків атакований силами зла. Подивіться на Його агонію і смерть.
Усе це Він перетерпів заради нас». – Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.209.

б. Що дає зцілення тілу і душі? Приповісті 4:20-22; 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)
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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)

«Фізичному здоров’ю сприяє впевненість у Божому схваленні. Вона захищає
душу від сумніву, розгубленості, надмірної печалі, яка так часто підточує життєві
сили, викликає тяжкі виснажливі нервові хвороби. Господь запевнив Своїм
незмінним словом, що «очі Господні – до праведних, а вуха Його – до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе!». // Рев’ю енд Геральд, 16
жовтня 1883 року.
«Піднесений вплив Духа Божого краще за будь-що відновлює сили хворого.
Усе Небо дихає здоров’ям, і чим більше віруючий хворий відчуває небесний вплив,
тим більше у нього шансів на одужання». – Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.556.

в. Як Ісус допомагає нам, коли ми хворі? Від Матвія 8:17; 11:28-30.
17 щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: Він узяв наші
немочі, і недуги поніс. (Матв.8:17)
28 Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою! 29 Візьміть
на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, і знайдете
спокій душам своїм. 30 Бож ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!
(Матв.11:28-30)

«Любов, якою Христос огортає все єство, – це життєдайна сила. Її дотик до
усіх життєво важливих органів – мозку, серця, нервів – цілющий. Вона приводить
у дію найвищі сили людського єства. Любов звільняє душу від почуття вини і
скорботи, тривоги й занепокоєння, які підточують життєві сили. З нею приходять
спокій та мир. Вона вселяє в душу радість, яку ніщо земне не в змозі знищити,
радість у Святому Дусі, радість, яка дарує здоров’я й життя.
Слова нашого Спасителя: «Прийдіть до Мене... і Я вас заспокою!» (Від
Матвія 11:28) – це припис для зцілення фізичних, розумових і духовних за�
хворювань. Незважаючи на те, що люди викликали на себе страждання через
власні невиправдані вчинки, Господь виявляє до них жалість. У Ньому вони
можуть знайти допомогу. Він учинить велике для тих, хто покладає надію на
Нього». – Служіння зцілення. – С.115.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Яким чином життя зі схваленням Бога впливає на моє здоров’я?
Як я можу отримати це схвалення?
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Середа

29 травня

4. ЖИВУЧИ В ЗДОРОВ’Ї
а. Чого бажає Бог для Свого народу сьогодні? 3 Івана 2.
2 Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здо�
ровий, як добре ведеться душі твоїй.
(3 Iван.1:2)

«Ви належите Господу, бо Він створив вас. Ви – Його власність ще й по
праву викуплення, бо Він віддав за вас Своє життя... Дбайте про кожну частину
свого тіла, щоб використати її для Бога. Зберігайте її для Нього. Ваше здоров’я
залежить від розумного використання вашого організму. Не зловживайте сила�
ми, даними вам Богом: фізичними, розумовими та моральними. Усі ваші звички
повинні перебувати під контролем розуму, а той, у свою чергу, – під контролем
Бога». – Сини і доньки Бога. – С.171.

б. Яке відношення допомагає нам перемогти хворобу? 			
Приповісті 17:22; 13:12.
22 Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. (Пр.17:22)
12 Задовга надія недуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево
життя. (Пр.13:12)

«Усвідомлення того, що чиниш правильно, – найкращі ліки від хвороб тіла
і душі. Хто перебуває в мирі з Богом, той виконує найважливішу умову для
здоров’я. Благословення Боже – це життя для того, хто отримує його». // Ознаки
часу, 15 червня 1882 року.
«Від стану розуму багато в чому залежить здоров’я всього організму. Якщо
на душі легко і вільно від усвідомлення того, що ти чиниш по правді й сприяєш
щастю ближніх, це зробить людину життєрадісною, позначиться на всьому її
організмі, покращиться кровообіг і оздоровиться усе тіло». – Свідоцтва для
церкви. – Т.4. – С.60.

в. Які безкорисливі дії допоможуть у відновленні нашого здоров’я?
Ісаї 58:6-8, 10, 11.
6 Чи ж ось це не той піст, що Я вибрав його: розв’язати кайдани безбожно�
сти, 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
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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 сторо�
жею задньою! (Iс.58:6-8)
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, 11 і
буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої
позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його
не всихають! (Iс.58:10,11)

«Якщо у вас погане здоров’я, я можу запропонувати вам хороші ліки: якщо
ти одягнеш нагого і вбогих до дому впровадиш, і даси голодному хліба свого,
«засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте». Найкращі ліки від хвороб – робити добро». – Там саме. – Т.2. – С.29.
«Якщо, піклуючись про інших, ви забуваєте про себе, то цим здобуваєте пере�
могу над своїми немочами. Задоволення, яке ви відчуваєте від того, що робите
добро, допоможе вам відновити розсудливість. Насолода від здійснення добра
животворить розум і надає нових сил усьому організму». – Там саме. – С.534.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Що є найкращими ліками для людей, які страждають фізичними
і розумовими хворобами?
									

Четвер

30 травня

5. ЗНАХОДЯЧИ ВИЗВОЛЕННЯ СЬОГОДНІ
а. Чого сьогодні вимагає від нас Бог щодо нашого фізичного життя?		
До римлян 12:1; 1 до коринтян 6:19, 20.
1 Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на
жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу (Рим.12:1)
19 Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас,
якого від Бога ви маєте, і ви не свої? 20 Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте
Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони (1Кор.6:19,20)
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«Господь вимагає, щоб ми принесли Богові живу жертву нашого розуму,
душі, тіла і сил. Усе, що ми маємо і чим ми є, повинно бути віддано Йому, щоб ми
могли виконати мету нашого творіння. Але якщо ми не звернемо увагу на світло
і настанови, дані нам у Слові Божому, аби у тому що їмо та п’ємо ми говорили й
діяли розумно, то накличемо на себе слабкість і кволість...
Необхідно, щоб кожен віруючий був надто стриманим. Люди нашого світу поту�
рають шкідливим звичкам, тим самим руйнуючи дані Богом сприйнятливість і силу
розрізняти священне. Моральне сприйняття багатьох, котрі живуть у теперішній
час, затуманене неправильними звичками». – Рукописи. – Т.20. – С.3, 4.

б. Яку молитву про допомогу ми можемо піднести до Господа? 		
Псалом 118:153, 154.
153 Подивись на недолю мою та мене порятуй, бо я не забуваю Закону
Твого! 154 Вступися за справу мою й мене визволи, за словом Своїм оживи Ти
мене! (Пс.118:153,154)

«Бог не змінив і не має наміру змінити наш фізичний організм, щоб ми могли
порушувати хоча б один закон, не зазнаючи при цьому наслідків його порушення.
Але багато людей свідомо заплющують очі, щоб не бачити світла... Потураючи
своїм нахилам і бажанням, вони порушують закони життя і здоров’я. Якщо вони
слухняні голосу сумління, то повинні керуватися принципом у харчуванні й одязі,
а не своїми нахилами, модою та апетитом». – Поради щодо їжі та харчування. – С.161.

П’ятниця

31 травня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як прощення гріха впливає на фізичне здоров’я?
									
2. Що заважає нам стати наочним прикладом здоров’я для світу
сьогодні?
									
3. Яким чином життя зі схваленням Бога впливає на моє здоров’я?
Як я можу отримати це схвалення?
									
4. Що є найкращими ліками для людей, які страждають фізичними
і розумовими хворобами?
									
5. Як я можу стати надто стриманим сьогодні? Чому це так важливо?
									

Урок 10

Субота, 8 червня 2019 року

Визволення вiд наших ворогiв
«Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову Ти
намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття!» (Псалом 23:5).
«Тільки у Бога ми можемо знайти допомогу. Нам не слід спокушатися тим,
що у нас є сила чи мудрість, бо наша сила – це слабкість, а наше судження – це
дурість. Христос переміг ворога від нашого імені, тому що пошкодував нас у
нашому ослабленому стані, розуміючи, що ми загинемо, якщо Він не прийде до
нас на допомогу». – Щоб мені пізнати Його. – С.269.
Додаткові матеріали для вивчення:
Велика боротьба. – С.505-510.

Неділя

2 червня

1. НАШ СИЛЬНИЙ ВОРОГ
а. Хто є нашим найбільшим ворогом і як він проявляє себе? 1 Петра 5:8.
8 Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев,
що шукає пожерти кого. (1Петр.5:8)

«Чим більше християнин уподібнюватиметься до Божественного Зразка, тим
більшою у нього є вірогідність стати мішенню для нападок сатани». – Велика
боротьба. – С.510.
«Люди під впливом злих духів будуть творити чудеса. Спочатку вони будуть
наводити на людей хвороби своїми чарами, а потім будуть звільняти їх від цього
чаклунства, спонукаючи інших говорити, ніби хворі чудесним чином зцілилися.
Сатана весь час зайнятий подібними справами». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.53.

б. Чому він так несамовито працює проти нас? Об’явлення 12:12.
12 Через це звеселися ти, небо, та ті, хто на нім пробуває! Горе землі та
морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час
має! (Об.12:12)

«Сатана є старанним дослідником Біблії. Він знає, що йому залишилося
дуже небагато часу, і робить все можливе, щоб у всіх аспектах протидіяти Божій
роботі на цій землі». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.16.
«Велике протистояння, розпочате сатаною в небесних оселях, скоро, дуже
скоро назавжди вирішиться... Тепер, як ніколи раніше, сатана проявляє свою
підступну силу, щоб ввести в оману і згубити кожну незахищену душу». – Там
саме. – Т.7. – С.141.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Про що нам слід замислитися, якщо наше життя є легким, без
будь-якої боротьби з ворогом?
									

Понеділок

3 червня

2. ЗАХИСТ ВІД НАШИХ ВОРОГІВ
а. Коли ми пригнічені і вражені діями ворога, що може додати нам мужності?
Псалом 61:1-4; Ісаї 59:19 (друга частина; «вітер Господній» переклад з
англ. «Дух Господа»)
1 Для дириґента хору. Для Єдутуна. Псалом Давидів. 2 Тільки від Бога чекай
у мовчанні, о душе моя, від Нього спасіння моє! 3 Тільки Він моя скеля й спасіння
моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже! 4 Доки будете ви нападати на
людину? Усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан
той валющий! (Пс.61:1-4)
19 бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене (Iс.59:19)

«Ворог ніколи не зможе перемогти смиренного послідовника Христа, людину,
котра в молитовному дусі ходить з Господом. Христос є його Пристановищем і
Щитом від нападів злого...
У всьому сатанинському воїнстві немає сили, що могла б убити душу, котра
з простою довірою сподівається на мудрість, Джерелом якої є Бог.
Христос – це наша Сила, і сатана не владний над душею, яка в покорі розу�
му ходить з Богом... У Христі є досконала і абсолютна гарантія допомоги і для
кожної душі, котра спокушується. Усюди нас підстерігають небезпеки, але весь
небесний Всесвіт стежить за тим, щоб жоден не був спокушений більше, ніж він
може витримати... Якщо ми присвятимо себе безкорисливій праці і ні на крок не
відступимо від християнських принципів, Господь простягне над нами вічні руки
і стане для нас могутнім Помічником. Якщо ми будемо з довірою дивитись на
Ісуса, Він ніколи не зрадить нас, в якому б критичному становищі ми не опини�
лися». – Моє життя сьогодні. – С.316.
«У повсякденному житті ви зустрінетеся з несподіванками, розчаруваннями і
спокусами... Дивіться на Ісуса завжди і за всіх обставин, посилаючи молитви від
чистого серця, щоб знати, як виконувати Його волю. І коли ворог прийде, як ріка,
Дух Господній підніме прапор проти нього». – Християнська родина. – С.214.

б. Як ми можемо впоратися з нашими ворогами? 			
Псалом 118:98; Приповісті 16:7.
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98 Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки
моя! (Пс.118:98)
7 Як дороги людини Господь уподобає, то й її ворогів Він замирює з нею.
(Пр.16:7)

«Якби наш духовний зір був гострішим, ми побачили б пригнічені горем
душі, що розчарувалися в житті й шукають собі смерті. Проте ми побачили б
ангелів, які поспішають на допомогу цим спокушуваним душам, що стоять, ніби
на краю прірви. Ангели небесні відганяють злих духів, які оточують ці душі, і
допомагають їм стати на надійній підвалині. Боротьба, що точиться між цими
невидимими воїнствами, є такою ж реальною, як битви між земними військами,
і від результату цієї духовної боротьби залежить наша доля». – Блаженства,
промовлені на горі. – С.119.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Що робить душу непереможною перед нападками ворога?
									

Вівторок

4 червня

3. ВОРОГИ, ЯКІ ЗАВДАЮТЬ ГЛИБОКИХ РАН
а. Звідки іноді з’являються наші «вороги»? Михея 7:6. Чому? Амоса 3:3.
6 Бо гордує син батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї, невістка
проти свекрухи своєї, вороги чоловіку домашні його! (Мих.7:6)
3 Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? (Ам.3:3)

«Між віруючим і невіруючим існує величезна розбіжність у бажаннях, смаках,
прагненнях. Вони служать різним господарям, між якими не може бути жодної
згоди». – Патріархи і пророки. – С.174.

б. Хто виступив проти Давида? Псалом 41:10. Яке запевнення було дано
Давиду, коли він шукав розради від Господа? Вірші 12, 13.
10 Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв
проти мене п’яту! (Пс.40:10)
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12 із того довідаюся, що Ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде
мій ворог. 13 А я через невинність мою Ти підсилиш мене, і перед обличчям Своїм
ти поставиш навіки мене! (Пс.40:12,13)

«Коли від вас відвертаються, як від грішних, і друзі повстають проти вас,
згадайте, як до Ісуса ставилися на землі. За Ним завжди стежили шпигуни, на�
магаючись спіймати на Його ж словах, щоб знайти проти Нього звинувачення.
Чи можуть Його послідовники очікувати кращого ставлення до себе, ніж отримав
Він?» – Історичні нариси. – С.234.

в. Розкажіть, як подібний досвід пережив Ісус. Від Луки 22:48.
48 Ісус же промовив до нього: Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина
Людського? (Лук.22:48)

«Юда, зрадник, не забув тієї ролі, яку мав виконати. Коли натовп увійшов до
саду, він ішов попереду, а за ним – первосвященик. Переслідувачам Ісуса Юда
дав знак: «Кого поцілую, то Він, – беріть Його» (Від Матвія 26:48). Зрадник
удавав, буцімто не має нічого спільного з ними. Наблизившись до Ісуса, він
узяв Його за руку як близький приятель. І зі словами: «Радій, Учителю!», – Юда
поцілував Його кілька разів, роблячи вигляд, що співчуває Йому в цій небезпеці.
Ісус запитав Юду: «Чого, друже, прийшов ти?» Голос Спасителя тремтів
від хвилювання, коли Він додав: «Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина
Людського?» (Від Луки 22:48). Це звернення мало б пробудити сумління зрад�
ника і зворушити його закам’яніле серце, але честь, вірність і людська гідність
залишили його. Він тримався впевнено і зухвало, не виявляючи жодного бажання
розкаятися. Зрадник віддав себе сатані, і вже не мав сили опиратися йому. Ісус
не ухилився від поцілунку зрадника». – Бажання віків. – С.695, 696.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Чому ми іноді маємо непорозуміння з родичами й удаваними друзями? Хто ще переживав такий досвід?
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Середа

5 червня

4. ВИЗВОЛЕННЯ ЗАВДЯКИ ЛЮБОВІ Й ДОБРОТІ
а. Як ми повинні ставитися до тих людей, які завдають нам болю? Як Ісус
залишив нам приклад такого ставлення? 					
Від Матвія 5:43-47; До римлян 5:6-8.
43 Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. 44 А
Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть
добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, 45 щоб вам
бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над
злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. 46 Коли
бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й
митники роблять? 47 І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого
робите? Чи й погани не чинять отак? (Матв.5:43-47)
6 Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. 7 Бо
навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться
вмерти. 8 А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли
ми були ще грішниками. (Рим.5:6-8)

«Христос полюбив нас не тому, що ми першими полюбили Його, але «коли
ми були ще грішниками», Він помер за нас. Він не поводиться з нами згідно з
нашими провинами. Хоч наші гріхи варті осудження, Він не осуджує нас. Із року в
рік Він зносить наші слабкості і незнання, нашу невдячність та непостійність. Не�
зважаючи на наші блукання, запеклість серця, нехтування Його Святим Словом,
Його рука все ще простягнута до нас». – Служіння зцілення. – С.161.
«Навіть грішники, серця яких ще не цілком закриті для впливу Духа Бо�
жого, відгукуються на доброту; на ненависть вони відповідають ненавистю,
але на любов – любов’ю. І лише Дух Божий відповідає любов’ю на ненависть.
Бути люб’язним з невдячними і злими, робити добро, не чекаючи нічого у
відповідь, – це ознаки приналежності до Небесної царської родини, доказ
того високого становища, яке посідають діти Всевишнього». – Блаженства,
промовлені на горі. – С.75.

б. Як ми можемо практично любити наших ворогів? До римлян 12:20, 21.
20 Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його; як він прагне, напій його, бо,
роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. 21 Не будь перемо�
жений злом, але перемагай зло добром! (Рим.12:20,21)

«Аж до суду нам ніколи не відкриється вплив доброго, тактовного ставлення
до непослідовних, нерозумних і недостойних людей. Якщо після прояву роз�
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дратування і несправедливості з їхнього боку ви чините з ними, як з ні в чому
невинними людьми, і навіть намагаєтеся виявити їм особливу доброту, то ви
чините як християнин; і вони дивуються і соромляться, вони бачать свої вчинки,
підлість і ницість набагато ясніше, ніж, якби ви прямо вказали їм на їхні грубі
вчинки і викрили їх». – Медичне служіння. – С.209, 210.

в. Розкажіть про час, коли цей дух був проявлений? Якими були результати? 2 царів 6:18-23.
18 І зійшли сирійці до нього, а Єлисей помолився до Господа й сказав: Удар
цей люд сліпотою! І Він ударив їх сліпотою за Єлисеєвим словом... 19 І сказав
до них Єлисей: Це не та дорога й не те місто. Ідіть за мною, й я проведу вас до
того чоловіка, якого ви шукаєте. І він завів їх у Самарію. 20 І сталося, як при�
йшли вони до Самарії, то Єлисей сказав: Господи, відкрий оці очі, і нехай вони
побачать! І Господь відкрив їхні очі, і вони побачили, аж ось вони в середині
Самарії!... 21 І сказав Ізраїлів цар до Єлисея, коли побачив їх: Чи побити їх, чи
побити, мій батьку? 22 А той відказав: Не вбивай! Чи ти повбиваєш тих, кого ти
взяв до неволі своїм мечем та своїм списом? Поклади хліб та воду перед ними,
і нехай вони їдять та п’ють, і нехай ідуть до свого пана. 23 І справив цар для них
велику гостину, і вони їли й пили; і він відпустив їх, і вони пішли до свого пана. І
сирійські орди вже більш не входили до Ізраїлевого Краю. (2Цар.6:18-23)

«Кожне слово любові, кожен добрий вчинок – навіть склянка холодної води,
яка була дана в Ім’я Христа, – визнається і винагороджується». // Ознаки часу,
10 лютого 1888 року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Що працює найбільш ефективно, коли ми маємо справу з
непослідовними і нерозумними людьми?
									

Четвер

6 червня

5. БОГ ДАЄ ПЕРЕМОГУ
а. Як ми можемо отримати перемогу над дияволом, нашим великим ворогом? Якова 4:7-10.
7 Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас.
8 Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистьте руки, грішні, та
серця освятіть, двоєдушні! 9 Журіться, сумуйте та плачте! Хай обернеться сміх
ваш у плач, а радість у сум! 10 Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас
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підійме! (Як.4:7-10)

«Слова Христа, сказані колись до Петра, стосуються і нас: «Сатана жадав
вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя» (Від Луки 22:31, 32). Дякуйте Богові за те, що не залишені
напризволяще. Хто так «полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого,
щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Від Івана 3:16),
Той не залишить нас у боротьбі з супротивником Бога й людей». – Блаженства,
промовлені на горі. – С.119.

б. Коли Бог обіцяє визволити нас? Псалом 50:15.
15 і до Мене поклич в день недолі, Я тебе порятую, ти ж прославиш Мене!
(Пс.49:15)

«Сприятливий вплив буде безупинно виходити від Того, Хто бачить таємне
і чує молитву, що підноситься від душі. У простодушній довірі така людина
спілкується з Богом і вбирає в себе промені Божественного світла, щоб бути
укріпленою і підтриманою в боротьбі із сатаною». – Дорога до Христа. – С.98.
«Сатана тремтить і втікає від найнемічнішої душі, яка знаходить пристано�
вище у тому могутньому Імені». – У Небесних оселях. – С.256.
«Коли звичкою душі стає спілкування з Богом, тоді сила лукавого руйнується,
бо сатана не може перебувати біля душі, яка наближається до Бога. Якщо Христос
є вашим Супутником, то ви не будете плекати марнославні й нечисті думки; ви
не будете потурати марним словам». – Щоб мені пізнати Його. – С.250.
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П’ятниця

7 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Про що нам слід замислитися, якщо наше життя є легким, без
будь-якої боротьби з ворогом?
									
2. Що робить душу непереможною перед нападками ворога?
									
3. Чому ми іноді маємо непорозуміння з родичами й удаваними друзями? Хто ще переживав такий досвід?
									
4. Що працює найбільш ефективно, коли ми маємо справу з
непослідовними і нерозумними людьми?
									
5. Яким чином молитва дає нам перемогу над нашими ворогами?
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Урок 11

Субота, 15 червня 2019 року

Бог визволяє Свiй народ

«Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, – бо знає
Ім’я Моє він; як він Мене кликатиме, то йому відповім, Я з ним буду в
недолі, врятую його та прославлю його» (Псалом 91:14, 15).
«Бог нагадує нам про Своє ставлення до Свого народу в минулому, коли Він
рятував його від ворогів. Він завжди має у своєму розпорядженні крайні методи,
коли здається, що більше немає надії на порятунок від нападів сатани. Потреба
людини – це Божа можливість». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.714.
Додаткові матеріали для вивчення:
Велика боротьба. – С.582-602.

Неділя

9 червня

1. ВИЗВОЛЕННЯ ЗАВДЯКИ НЕВИДИМИМ СИЛАМ
а. Коли Єлисей був оточений кіньми і колісницями сирійського царя, його
слуга був стривожений. Що сказав йому Єлисей? 2 царів 6:16.
16 А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними.
(2Цар.6:16)

б. Про що молився Єлисей і як Бог відповів на його молитву? 2 царів 6:17.
Як ми можемо мати такий самий захист в день недолі?
17 І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він поба�
чить! І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та
огняних колесниць навколо Єлисея!... (2Цар.6:17)

«Між Божим слугою та військом озброєних ворогів стояли небесні ангели.
Вони зійшли на землю з великою силою, але не для того, щоб губити або вима�
гати шани, а щоб захищати і служити слабким, безпорадним Господнім дітям.
Коли Божий народ опиняється в скрутному становищі і здається, що по�
рятунку немає, тоді Один лише Господь має бути їхньою надією». – Пророки і
царі. – С.257.
«Багато моліться! Будьте готові відокремитися від усього, що відокремлює
вас від Бога. Тоді, в день недолі, Він прийде визволити вас і сховає вас під тінню
Своїх крил». – Історичні нариси. – С.234.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яку щоденну жертву ми повинні бути готові здійснювати в
приготуванні до визволення, яке Бог бажає дарувати нам у майбутньому?
									

Понеділок

10 червня

2. ВИЗВОЛЕННЯ ЗАВДЯКИ ПОКОРІ
а. Яке випробування було дано трьом друзям Даниїла? Даниїла 3:4-6. Якою
була їхня відповідь? Вірш 12.
4 А оповісник закликав лунким Голосом: До вас говориться, народи, люди та
язики! 5 Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря,
флейти та всілякого роду музику, падайте й поклоніться золотому бовванові,
якого поставив цар Навуходоносор. 6 А той, хто не впаде й не поклониться, тієї
хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненної печі. (Дан.3:4-6)
12 Є юдейські мужі, яких ти призначив над справами вавилонської округи, Ша�
драх, Мешах та Авед-Неґо, ці мужі не звернули на тебе, царю, уваги: богам твоїм
не служать, і золотому бовванові, якого ти поставив, не вклоняються. (Дан.3:12)

б. Яку відповідь дали троє юнаків, коли їх привели до царя і надали другий
шанс? Даниїла 3:16-18.
16 Шадрах, Мешах та Авед-Неґо відповіли та й сказали цареві
Навуходоносорові: Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. 17 Якщо
наш Бог, Якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненної печі,
то Він урятує й з твоєї руки, о царю! 18 А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, зна�
не, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не
будемо вклонятися! (Дан.3:16-18)
«Що стосується взаємин з Богом, совість – це святий Божий дар, на ко�
трий не має права тиснути жодна людина, яке б становище вона не займала.
Навуходоносор дав єврейським юнакам ще один шанс врятувати себе, і коли
вони відмовилися від нього, він надзвичайно розгнівався і звелів розпалити піч
у сім разів сильніше, ніж зазвичай. Він сказав полоненим, що кине їх в цю піч.
Сповнені віри й надії ті відповіли: «Бог, Якому ми служимо, може визволити нас;
якщо навіть Він не зробить цього, ми ввіряємо себе вірному Богові». – Розум,
характер і особистість. – Кн.1. – С.327.
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в. Як Бог визволив їх? Даниїла 3:19-27. Що визнав цар? Даниїла 3:29 (друга
частина).
19 Тоді Навуходоносор переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився
проти Шадраха, Мешаха та Авед-Неґо. Він відповів, і наказав напалити піч усеме�
ро понад те, як повинно було напалити її. 20 І він наказав хоробрим військовим
мужам, що були в його війську, зв’язати Шадраха, Мешаха та Авед-Неґо, щоб
укинути до палахкотючої огненної печі. 21 Того часу ці мужі були пов’язані в своїх
плащах, у своїх сорочках і в своїх шапках, і в своїх убраннях, і були повкидані
до середини палахкотючої огненної печі. 22 А що слово царя було гостре, то
піч напалена була надзвичайно сильно, так що тих мужів, що підіймали, щоб
укинути Шадраха, Мешаха та Авед-Неґо, забило їх огняне полум’я. 23 А ці три
мужі, Шадрах, Мешах та Авед-Неґо, упали до середини палахкотючої огненної
печі пов’язані. 24 Тоді цар Навуходоносор здивувався, і поспішно встав, загово�
рив та й сказав до своїх радників: Чи ж не трьох зв’язаних мужів ми кинули до
середини огню? Ті відповіли та й сказали цареві: Певне, царю! 25 Він відповів
та й сказав: Таж я бачу чотирьох мужів непов’язаних, що ходять посеред огню,
і шкоди їм нема, а вигляд того четвертого подібний до Божого сина! 26 Тоді На�
вуходоносор наблизився до челюстів палахкотючої огненної печі, заговорив та
й сказав: Шадраху, Мешаху та Авед-Неґо, раби Його, Бога Всевишнього, вийдіть
і прийдіть! Тоді Шадрах, Мешах та Авед-Неґо вийшли з середини огню. 27 І
зібралися сатрапи, заступники, і підсатрапи, і цареві радники, та й побачили тих
мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови, і
їхні плащі не змінилися, і запах огню не ввійшов у них. (Дан.3:19-27)
29 … бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як оце. (Дан.3:29)

«Ми повинні поставити перед собою мету, яку, будучи в Вавилоні, поставили
перед собою Даниїл і його товариші – залишатися вірними принципам, що б не
сталося. Палаюча вогненна піч, розпечена в сім разів сильніше, аніж зазвичай,
не могла змусити цих слуг Божих відректися від істини. Вони непохитно витри�
мали момент випробування, що наступив для них, і коли були кинуті в піч, то
не залишилися без Божої допомоги. Декого, четвертого, було видно, він ходив
разом з ними посеред вогню, і вони, вийшовши з печі, не мали на своєму одязі
навіть запаху вогню». – Нариси життя. – С.329, 330.
«Якщо ви покликані пройти через вогняну піч заради Христа, Ісус буде поруч
з вами. «Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через річки – не
затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, – не попечешся, і не буде
палити тебе його полум’я» (Ісаї 43:2)». – Наше високе покликання. – С.358.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Як я можу зберегти вірність принципу сьогодні, подібно до трьох
друзів Даниїла?
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Вівторок

11 червня

3. ВИЗВОЛЕННЯ ЗАВДЯКИ ЗАСТУПНИЦТВУ
а. Як сатана впливав на перського царя, щоб видати указ проти Божого
народу? Естер 3:12, 13.
12 І були покликані царські писарі першого місяця тринадцятого дня в ньому,
і було написано все так, як наказав Гаман до царських сатрапів та до намісників,
що були над кожною скругою, і до князів кожного народу, до кожної округи письмом
його, і до кожного народу мовою його; в імені царя Ахашвероша було написано, і
припечатано було царським перснем. 13 І були послані листи через гінців до всіх
царських округ, щоб були повигублювані, побиті та понищені всі юдеї від хлопця
й аж до старого, діти та жінки одного тринадцятого дня місяця дванадцятого, він
місяць адар, а здобич по них пограбувати. (Ест.3:12,13)

«Гаман люто ненавидів юдеянина Мордехая. Відомо, що Мордехай не зробив
Гаманові нічого поганого, хіба що відмовився благоговійно вклонятися перед
ним. Вважаючи, що «простягнути руку свою не тільки на Мордехая» йому за�
мало, Гаман задумав «вигубити всіх юдеян, що були в усьому Ахашверошевому
царстві, народ Мордехаїв» (Естер 3:6).
Введений в оману і переконаний неправдивими звинуваченнями Гамана,
Ксеркс підписав указ про знищення всіх євреїв, народ, «розпорошений та
поділений між народами в усіх округах» (Естер 3:8) Мідо-Перського царства.
Був визначений день, коли євреї мали бути знищені, а їхнє майно конфісковане.
Цар не зовсім усвідомлював, якими далекосяжними будуть наслідки виконання
цього указу. Сам сатана, невидимий організатор усієї змови, намагався стер�
ти з лиця землі народ, який зберігав пізнання правдивого Бога». – Пророки і
царі. – С.600, 601.

б. Що зробила Естер у відповідь на указ? Естер 4:15-17.
15 І сказала Естер відповісти Мордехаєві: 16 Іди, збери всіх юдеїв, що
знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте й не пийте три дні, ніч та день.
Також я та дівчата мої будемо постити так, і так прийду до царя, хоч це не буде
за законом. А якщо я загину, то загину... 17 І пішов Мордехай, і зробив усе, як
звеліла йому Естер.
(Ест.4:15-17)

«Через царицю Естер Господь звершив велике визволення Свого народу.
Коли здавалося, що ніщо вже не може врятувати ізраїльтян, Естер і жінки, які
допомагали їй постом, молитвою і своєчасними діями знайшли вихід з по�
ложення і врятували свій народ». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е. Г. Уайт]. – Т.3. – С.1140.
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в. Як Бог втрутився, щоб визволити свій народ? Естер 8:11-14; 9:1, 2.
11 що цар дав право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися й стати за
своє життя, вигубити, забити та погубити всяке військо народу та округи, що не�
навидять їх, дітей та жінок, а здобич по них розграбувати, 12 одного дня по всіх
округах царя Ахашвероша, тринадцятого дня дванадцятого місяця, він місяць
адар. 13 Відпис цього листа щоб був виданий, як закон, у кожній окрузі, посланий
був відкритий для всіх народів, і щоб юдеї були готові на той день помститися на
своїх ворогах. 14 Гінці, що поїхали верхи на швидких конях, вийшли, приспішені
та пігнані царським словом. А цей наказ був даний у замку Сузи. (Ест.8:11-14)
1 А дванадцятого місяця, він місяць адар, тринадцятого дня в ньому, коли
наказ царя та закон його мали бути виконані, дня, коли вороги юдеїв сподівалися
запанувати над ними, повернулося те так, що вони, юдеї, запанували над не�
нависниками своїми, 2 зібралися юдеї в своїх містах по всіх округах царя Ахаш�
вероша, щоб простягнути руку на тих, що задумували їм лихо, та ніхто не став
перед ними, бо страх перед ними напав на всі народи. (Ест.9:1,2)

«Бог чудовим чином діяв на користь Свого розкаяного народу. Царем був
виданий новий указ, за яким дозволялося їм захищати своє життя; у всі куточки
царства цей указ дуже швидко доставили гінці на конях...
Бог післав могутніх ангелів на захист Свого народу, який став «до бою за
своє життя» (Естер 9:16)». – Пророки і царі. – С.602.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Як Бог врятував Свій народ за часів Естер? Чого ми можемо навчитися з цього?
									

Середа

12 червня

4. ВИЗВОЛЕННЯ НАПРИКІНЦІ ЧАСУ
а. Яке велике випробування спіткає народ Божий безпосередньо перед
Другим приходом Ісуса? Об’явлення 13:15-17.
15 І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і
зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. 16 І зробить
вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано
знамено на їхню правицю або на їхні чола, 17 щоб ніхто не міг ані купити, ані
продати, якщо він не має знамена ймення звірини, або числа ймення його...
(Об.13:15-17)
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«Найвищі земні уряди видадуть указ, щоб вони поклонилися звірові і при�
йняли його знамено під загрозою переслідування й смерті. Нехай Бог тепер до�
поможе Своєму народові, бо що він зможе зробити тоді у цій страшній боротьбі
без Його допомоги?
Мужність, твердість, віра і непохитна довіра силі Божій не стають над�
банням людини в одну мить. Ці небесні якості – це досвід, надбаний впродовж
років. Але життя дітей Божих, сповнене святим прагненням і постійною вірністю
правді, закарбує їхню долю. Обложені незліченними спокусами, вони знають
лише одне: вони повинні мужньо чинити опір або ж виявляться переможеними.
Вони усвідомлюють, що їм ще потрібно зробити велику роботу і що в будь-який
момент вони можуть бути покликані скласти зброю, і хіба вони можуть дозволити
собі підійти до рубежу свого життя з незакінченою справою? Тоді це буде вічна
втрата». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.213.

б. Хто буде притримуватися цієї псевдосистеми поклоніння? 			
Об’явлення 13:8.
8 І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах
життя Агнця, заколеного від закладин світу. (Об.13:8)

в. Як ми можемо зберегти наші імена в Книзі життя? 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)

«Якщо ми хочемо бути переможцями, то повинні досліджувати наші серця,
аби 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 в білих шатах, які є праведністю святих, нам слід
тепер почати перемагати...
Чиї імена не будуть витерті із Книги життя? Тільки тих, хто полюбив Бога
всіма силами свого єства і ближніх своїх, як самого себе». – Звеличуйте Ісуса
Христа. – С.326.
«Я благаю вас Ім’ям Христа: сповідайте ваші гріхи, виправте ваші шляхи,
щоб ім’я ваше не було викреслено з Книги життя, але було сповідано перед
Отцем і перед ангелами Його. Ісус заступається Своєю Кров’ю перед Отцем; і
нині, поки час милості та випробування ще не закінчився, шукайте схвалення
Небес». – Відображаючи Христа. – С.57.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Чиї імена залишаться в Книзі життя?
									

Четвер

13 червня

5. БОЖІ ПЕРЕМОЖЦІ
а. Як ми можемо стати переможцями в останній великій боротьбі зі злом?
Об’явлення 12:11.
11 І вони його перемогли кров’ю Агнця та словом свого засвідчення, і не
полюбили життя свого навіть до смерти!
(Об.12:11)

«Саме через благодать Христа нам належить бути переможцями, через за�
слуги Його Крові ми можемо бути в числі тих, чиї імена не будуть викреслені з
Книги життя». – Цей день з Богом. – С.175.
«Божі діти – випробувані, спокушувані, але вірні – зодягаються в незапля�
мований одяг Христової праведності. Зневажений останок зодягається у славні
шати, яких вже ніколи не забруднить розтління світу. Їхні імена записані у книзі
життя Агнця; вони вписані в реєстр вірних разом з іменами вірних усіх віків. Вони
протистали омані лукавого і не зрадили своєї вірності, незважаючи на шалену
лютість дракона. Тепер вони навіки врятовані від лукавства спокусника». – Пророки і царі. – С.591.

б. Що обіцяно вірним? Об’явлення 2:7, 10; 3:21.
7 Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам: переможцеві дам їсти
від дерева життя, яке в раю Божім.
(Об.2:7)
10 Не бійся того, що маєш страждати! Ось диявол вкидатиме декого з вас
до в’язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний
до смерти, і Я тобі дам вінця життя! (Об.2:10)
21 Переможцеві сісти Я дам на Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг був,
і з Отцем Своїм сів на престолі Його.
(Об.3:21)
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«Якщо хочемо носити вінець переможця, то ми повинні брати участь у
боротьбі. Подібно до Ісуса, ми повинні стати досконалими через страждання...
Якщо Світло світу буде вести нас, ми в цілковитій безпеці підемо найпохмурішими
стежками». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.71.
«Викуплені святі, які полюбили Бога і виконували Його заповіді тут,
увійдуть брамами в місто і матимуть право на дерево життя». – Моє життя
сьогодні. – С.355.

П’ятниця

14 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яку щоденну жертву ми повинні бути готові здійснювати в
приготуванні до визволення, яке Бог бажає дарувати нам у майбутньому?
									
2. Як я можу зберегти вірність принципу сьогодні, подібно до трьох
друзів Даниїла?
									
3. Як Бог врятував Свій народ за часів Естер? Чого ми можемо навчитися з цього?
									
4. Чиї імена залишаться в Книзі життя?
									
5. Що означає: «Світло світу буде вести нас»?
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Урок 12

Субота, 22 червня 2019 року

Визволення вiд знищення
«Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, – бо знає
Ім’я Моє він» (Псалом 91:14).
«Бог знищить нечестивих з лиця землі. Але праведні будуть збережені серед
цього хаосу, як був колись збережений Ной. Їхнім сховищем стане Бог, і під Його
крилами вони будуть убезпечені». – Патріархи і пророки. – С.110.
Додаткові матеріали для вивчення:
Велика боротьба. – С.613-634.

Неділя

16 червня

1. ВОЛАЮЧА ПЛАНЕТА
а. Яким є стан усієї землі внаслідок гріха? До римлян 8:22.
22 Бо знаємо, що все створіння разом зідхає й разом мучиться аж досі.
(Рим.8:22)

«Гріх людини дав безсумнівний результат – занепад, аморальність і смерть.
Сьогодні весь світ спотворений, розбещений, уражений моральною хворобою.
Земля стогне від постійних гріхів її жителів.
Господнє прокляття лежить на землі, на людині, на звірах, на морських ри�
бах і в міру того, як гріх поширюється повсюдно, буде допущено, що прокляття
стане настільки ж всеосяжним і глибоким, як і гріх». – Біблійний коментар АСД
[з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.1. – С.1085.
«Бо... все створіння разом зідхає й разом мучиться аж досі» (До римлян
8:22). Серце люблячого Отця болить у співчутті до Своїх дітей. Наш світ – це
величезне карантинне приміщення, арена страждань, про що ми часто навіть і
не замислюємося. Якщо б ми усвідомлювали це повною мірою, то тягар був би
занадто жахливим. А Бог відчуває все це. Він віддав Свого улюбленого Сина,
щоб знищити гріх і його наслідки, і тепер ми самі можемо завдяки співпраці з
Ним покласти край стражданням на землі. «І проповідана буде ця Євангелія
Царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець!»
(Від Матвія 24:14)». – Виховання. – С.263, 264.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Що звершив Бог, щоб покласти край нещастю гріха на цій землі?
Як я можу виконати свою частину цієї роботи?
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Понеділок

17 червня

2. ПЛАНОВАНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
а. Який Божий план щодо землі? Об’явлення 21:5; Ісаї 65:17.
5 І сказав Той, Хто сидить на престолі: Ось нове все творю! І говорить: На�
пиши, що слова ці правдиві та вірні!
(Об.21:5)
17 Бо ось Я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні,
і не прийдуть на серце! (Iс.65:17)

«Але обіцяна їм земля не буде подібна до цієї, затьмареної тінню смерті й
прокляття... «І жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога
та Агнця, а раби Його будуть служити Йому» (Об’явлення 22:3).
Там не буде розчарувань, страждань, гріха, там ніхто не скаже: «Я хворий».
Там не буде ні похоронних процесій, ні смутку, ні смерті, ні розлуки, ні надірваних
горем сердець, бо там, де Ісус, там вічний мир. «Не будуть голодні вони, ані
спрагнені, і не вдарить їх спека, ні сонце, – бо Той, Хто їх милує, їх попровадить і до водних джерел поведе їх» (Ісаї 49:10)». – Блаженства, промовлені на
горі. – С.17, 18.

б. Як ми повинні реагувати на Божі плани щодо нашого майбутнього? Яка
основна риса буде вирізняти тих, хто буде на Новому небі і Новій землі?
2 Петра 3:13.
13 Але за Його обітницею ми дожидаємо неба нового й нової землі, що
правда на них пробуває. (2Петр.3:13)

«Незабаром буде Нове небо і Нова земля, на яких «пробуває» праведність.
Господь показав мені, що наші фізичні, розумові й моральні сили будуть, під
керівництвом Святого Духа, навчені продовжувати роботу в усій чистоті, в усій
доброті, без жодного вкраплення науки сатани, що додається, аби зіпсувати
зразок, який нам дав Христос. Сили і здібності, які були освячені в праведності,
будуть використовуватися, зміцнюватися, і підготуються виконувати те, що при�
значило їм Небо». – Погляд вгору. – С.97.
«Чи достатньою мірою ми як народ звертаємо увагу на це застереження?
Якщо ми нехтуємо ним, якщо ставимося до перестороги з байдужістю, якщо
дозволяємо земним, тимчасовим речам поглинати нашу увагу, і не усвідомлюємо
наскільки важливою є молитва, то опинимося серед тих, які не вважаються
гідними спасіння. Праведність Христа повинна бути для нас понад усе. Служіння
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Богові має бути головним для нас». // Ознаки часу, 5 грудня 1895 року.

в. Які подальші благословення зіллє Бог на вірних? Ісаї 65:21, 22, 25.
21 І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і
будуть їхній плід споживати. 22 Не будуть вони будувати, щоб інший сидів, не
будуть садити, щоб інший спожив, дні бо народу Мого як дні дерева, і вибранці
Мої зуживатимуть чин Своїх рук! (Iс.65:21,22)
25 Вовк та вівця будуть пастися разом, і лев буде їсти солому, немов та
худоба, а гадові хлібом його буде порох!... Вони не чинитимуть зла й вигубляти
не будуть на всій святій Моїй горі, говорить Господь. (Iс.65:25)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Якою буде Нова земля? Що ми можемо сказати про її жителів?
									

Вівторок

18 червня

3. ЗНИЩЕННЯ СТАРОГО
а. Перш ніж Бог зможе оновити все, що повинно статися зі старим? 		
2 Петра 3:10; Ісаї 51:6.
10 День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине,
а стихії, розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять... (2Петр.3:10)
6 Здійміть свої очі до неба, і погляньте на землю додолу! Бо небо, як дим,
продереться, а земля розпадеться, мов одіж, мешканці ж її, як та воша, погинуть,
спасіння ж Моє буде вічне, а правда Моя не зламається! (Iс.51:6)

б. Який засіб використовуватиме Бог, щоб знищити світ? 2 Петра 3:6, 7.
Хто загине при цьому знищенні? Від Луки 3:17.
6 тому тодішній світ, водою потоплений, згинув. 7 А теперішні небо й земля
заховані тим самим словом, і зберігаються для огню на день суду й загибелі
безбожних людей. (2Петр.3:6,7)
17 У руці Своїй має Він віячку, і перечистить Свій тік: пшеницю збере до
засіків Своїх, а полову попалить ув огні невгасимім. (Лук.3:17)
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«Ноги нечестивих ніколи не осквернять землю, створену заново. З неба від
Бога зійде вогонь і знищить їх – спалить корінь і гілки. Сатана є коренем, а його
послідовники – гілками.
Той самий вогонь, що післаний Богом, який знищив нечестивих, очистив всю
землю. Руїни зруйнованих гір розплавлені палаючим вогнем, те саме сталося
з атмосферою; всі ниви знищені. Потім перед нами відкрилася наша славна і
прекрасна спадщина, і ми успадкували всю землю, створену заново». – Маранафа. – С.351.

в. Як це знання Божих планів про знищення повинно впливати на моє
щоденне життя? 2 Петра 3:11, 12, 14.
11 А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та
в побожності ви, 12 що чекаєте й прагнете скорого приходу Божого дня, в якім
небо, палючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться? (2Петр.3:11,12)
14 Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для Нього
нескверні та чисті у мирі. (2Петр.3:14)

«Усюди існує багато привабливого, що відволікає розум від роздумів про
Прихід нашого Господа і Спасителя; але вкрай необхідно пам’ятати, що «близький день Господній великий, він близький й дуже швидко настане». Небесний
Бог примножує застереження, вмовляння і настанови, щоб ми могли бути гото�
вими встояти під час цілковитого знищення. Ми не залишені в темряві. Ті, котрі
розмірковують про дані Богом настанови, і діють відповідно до них, очистять себе
від усілякої скверни тіла і духу. Вони будуть пам’ятати повеління: «попильнуйте»
бути святими в усіх своїх розмовах і житті...
Ми наближаємося до часу, «коли з гуркотом небо мине, а стихії, розпечені,
рухнуть», і ми повинні поквапитися відокремитися від усякого беззаконня, щоб
наше «покликання та вибрання» було міцним. Ми очікуємо Нові небеса і Нову
землю, на яких вічно пробуватимуть праведні». // Ознаки часу, 10 лютого 1888
року.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Яка подвійна мета вогню на цій старій землі?
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Середа

19 червня

4. ВХОДЯЧИ ДО БОЖОЇ СКИНІЇ
а. Як будуть захищені праведні в той час, коли Бог почне зливати Свої суди
на землю? Псалом 27:5; 91:4; Ісаї 26:20.
5 бо Він заховає мене дня нещастя в Своїй скинії, сховає мене потаємно в
Своєму наметі, на скелю мене проведе!
(Пс.26:5)
4 Він пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти! Щит та лук
Його правда. (Пс.90:4)
20 Іди, мій народе, ввійди до покоїв своїх, і свої двері замкни за собою,
сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде! (Iс.26:20)

«Наближаються скорботні часи. Суди Божі насуваються на світ. Народи
землі тремтять. Усюди почнуться випробування і труднощі. Люди знемагатимуть
від страху. Що ж робитимемо в цей день ми? Земля буде хитатися, як п’яний, і
гойдатися, немов колиска, але якщо ми довіряємо нашому Богові, Він визволить
нас». – Сини і доньки Бога. – С.354.
«Око Боже, Яке проникає крізь призму віків, направлене на критичний мо�
мент, до якого наближається Його народ, коли земні правителі об’єднаються в
спільній боротьбі проти нього. Як полонені вигнанці, вони будуть боятися по�
мерти від голоду й насильства. Але Святий, Який розділив Червоне море перед
ізраїльтянами, проявить Свою могутню силу і визволить їх. «І будуть Мені вони
власністю, – каже Господь Саваот, – на той день, що вчиню, і змилосерджусь
над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому»
(Малахії 3:17)». – Велика боротьба. – С.634.
«Перш ніж Син Людський з’явиться на хмарах небесних, вся природа буде
вражена. Небесні блискавки з’єднаються з підземним вогнем, і тоді гори будуть
горіти як печі, викидаючи страшні потоки лави, заливаючи селища і міста. Під дією
води, що кипить від розпечених мас, що спадають в неї, відбудуться величезні
зрушення земної кори, викидаючи на поверхню землі каміння і різні породи.
Відбудуться великі землетруси, і безліч людей загине. Але як за днів великого
потопу Ной був врятований в ковчезі, який Бог підготував для нього, так в ці дні
згуби і лиха Бог буде пристановищем для Своїх вірних... [Псалом 91:9, 10; 27:5
цитується]». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е. Г. Уайт]. – Т.7. – С.946.

б. Які якості Бога можуть дати нам гарантію на той час? 1 до Тимофія 1:17.
17 Цареві ж віків - нетлінному, невидимому, єдиному, [премудрому] Богові,
- честь і слава на віки вічні, амінь.
(1Тим.1:17)
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в. Звідки ми знаємо, що Бог завжди буде готовий допомогти Своїм
послідовникам? Псалом 121:4-8.
4 оце не дрімає й не спить Сторож Ізраїлів! 5 Господь то твій Сторож, Господь
твоя тінь при правиці твоїй,
6 удень сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі! 7 Господь стерегтиме тебе
від усякого зла, стерегтиме Він душу твою, 8 Господь стерегтиме твій вихід та
вхід відтепер аж навіки! (Пс.120:4-8)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Перед Другим приходом Ісуса усе в природі змінює свій хід. Що
станеться з народом Божим?
									

Четвер

20 червня

5. НАШ ПРИТУЛОК СЬОГОДНІ
а. Які обітниці показують, що Бог є Притулком для нас сьогодні?
Повторення Закону 33:27; Псалом 9:10.
27 Покрова твоя Бог Предвічний і ти в вічних раменах Його. І вигнав Він во�
рога перед тобою, і сказав: Повинищуй його! (Повт.33:27)
10 І твердинею буде Господь для пригніченого, в час недолі притулком.
(Пс.9:10)

«Давид в Псалмах говорить про те, що Бог нам Пристановище і міцна Башта,
Притулок і Сила, у Нього ми можемо шукати допомоги і отримувати спасіння.
Якою ж дорогоцінною для нас є думка про те, що Бог – наш Притулок, Він буде
нашим Помічником у будь-який час і в усякому місці, в будь-яких надзвичайних
обставинах Бог буде з нами. Він запевняє, що накаже Своїм ангелам охороняти
нас на всіх наших шляхах». – Проповіді та бесіди. – Т.2. – С.58, 59.

б. Як ми можемо мати впевненість в Богові? Псалом 62:8, 9; 46:1-4; 57:1, 2.
8 У Бозі спасіння моє й моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі!
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9 Мій народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте,
Бог для нас пристановище! Села. (Пс.61:8,9)
1 Для дириґента хору. Синів Кореєвих. На спів «Аламот». Пісня. 2 Бог для
нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються, 3 тому не
лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів! 4
Шумлять і киплять Його води, через велич Його тремтять гори. Села. (Пс.45:1-4)
1 Для дириґента хору. На спів: «Не вигуби». Золотий псалом Давидів, коли
він утікав від Саула в печеру. 2 Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до
Тебе вдається душа моя, і в тіні Твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мине!
(Пс.56:1,2)

«Немає потреби впадати у відчай тому, хто довіряє свою душу Ісусові. Ми
маємо Всемогутнього Спасителя». – Погляд вгору. – С.321.
«Справжня молитва приводить в дію всю енергію душі і зачіпає безпосе�
редньо життя. Той, хто таким чином виливає свою душу і бажання перед Богом,
розуміє порожнечу і нікчемність усього іншого під цим небом...
Підносьте ваші молитви з наполегливістю, яка не допускає відмови. Це і є
віра». – У Небесних оселях. – С.73.

П’ятниця

21 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Що звершив Бог, щоб покласти край нещастю гріха на цій землі?
Як я можу виконати свою частину цієї роботи?
									
2. Якою буде Нова земля? Що ми можемо сказати про її жителів?
									
3. Яка подвійна мета вогню на цій старій землі?
									
4. Перед Другим приходом Ісуса усе в природі змінює свій хід. Що
станеться з народом Божим?
									
5. В яких ситуаціях Бог буде Притулком і Допомогою для Свого
народу?
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Урок 13

Субота, 29 червня 2019 року

Оселi з нашим Визволителем
«У твоїм краї не буде вже чуте насилля, руїна й спустошення в межах
твоїх, і назвеш свої мури спасінням, а брами свої – похвалою» (Ісаї 60:18).
«Настане день, коли битва відбудеться і закінчиться перемогою. Воля Божа
виповниться на землі, як вона виконується на небі. Тоді у народів не залишиться
іншого закону, крім закону Неба. Всі будуть єдиною, щасливою родиною, зодяг�
неною в одяг хвали і подяки – в одяг Христової праведності». – Свідоцтва для
церкви. – Т.8. – С.42.
Додаткові матеріали для вивчення:
Дивовижна Божа благодать. – С.351-363.

Неділя

23 червня

1. РАДІЮЧИ У ВИПРОБУВАННЯХ
а. Коли все йде не так, як хотілося б, яке ставлення бажає Бог, щоб ми проявляли? Авакума 3:17, 18; До филип’ян 4:4.
17 Коли б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках,
обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари
і не стало б в оборах худоби, 18 то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму
Богом спасіння свого! (Ав.3:17,18)
4 Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте! (Фил.4:4)

«Діти Божі можуть радіти всьому і повсякчас. Ви можете радіти, коли при�
ходять біди і труднощі, віруючи в мудре Боже провидіння. Не потрібно чекати
підйому почуттів; вірою покладайтеся на обітниці й прославте Бога гімном по�
���
дяки» – У Небесних оселях. – С.123.
«Присутність Отця оточувала Христа, і з Ним не сталося нічого, за винятком
допущеного безмежною любов’ю задля благословення світу. У цій присутності
було джерело Його втіхи, у ній воно міститься і для нас. Той, хто сповнений
Духом Христовим, перебуває у Христі. Що б не спіткало його, це походить від
Спасителя, Котрий оточує його Своєю присутністю. Ніщо не може торкнутися
його без дозволу Господа. Усі наші страждання й печалі, усі спокуси й випробу�
вання, сум і горе, усі наші гоніння й нестатки – усе служить для нашого добра.
Усі переживання й обставини – це Божественні засоби, через які ми отримуємо
добро». – Служіння зцілення. – С.488, 489.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як я повинен розглядати труднощі й випробування, які
зустрічаються на моєму шляху?
									

Понеділок

24 червня

2. РАДІЮЧИ БОЖОМУ КЕРІВНИЦТВУ
а. Як поводився Давид, коли потрапив у важкі обставини? Як Бог визволив
його? Псалом 39:1-4, 6.
1 Для дириґента хору. Псалом Давидів. 2 Непохитно надіюсь на Господа,
і Він прихилився до мене, і благання моє Він почув. 3 Витяг мене Він із згубної
ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, 4 і дав
пісню нову в мої уста, для нашого Бога хвалу, нехай бачать багато-хто й пострах
хай мають, і хай вони мають надію, на Господа! (Пс.39:1-4)
6 Багато вчинив Ти, о Господи, Боже мій, Твої чуда й думки Твої тільки про
нас, нема Тобі рівного! Я хотів би все це показати й про це розказати, та воно
численніше, щоб можна його розповісти. (Пс.39:6)

«Любов Божа супроводжує вас на кожному кроці, і було б добре щодня за�
мислюватися про те, яким чином і звідки приходять до вас благословення. Нехай
дорогоцінні благословення Божі пробудять в вас почуття вдячності до Нього. Ви
не в змозі підрахувати усі благословення Божі, безперервні прояви Його ніжної
любові до вас, тому що вони настільки ж незліченні як краплі ранкової роси.
Над вами проходять хмари Божої милості та любові, які готові вилитися на вас у
вигляді рясного дощу. Якщо ви високо цінуєте дар спасіння, ви не будете байдужі
до щоденних милостей, охорони і любові Божої: ви твердо будете йти шляхом
миру». – Вісті для молоді. – С.409, 410.
«Коли ми дивимося на красу і велич творінь природи, нас манить до Бога;
і хоча ми відчуваємо трепет і благоговіння, наша душа пожвавлюється, коли
стикається з Безмежним Богом, явленим у Його чудових справах. Спілкування з
Богом через смиренну молитву розвиває і зміцнює розумові й моральні здібності,
а духовні сили множаться через звичні роздуми на духовні теми». // Наставник
молоді, 13 липня 1893 року.

б. Що Бог дає тим людям, які обирають Його своїм Притулком? Псалом 32:7.
7 Ти покрова моя, Ти від утиску будеш мене стерегти, Ти обгорнеш мене
радістю спасіння! Села. (Пс.31:7)
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в. Який духовний притулок забезпечує Бог Своїм дітям? 		
Ісаї 61:10; Єремії 23:6.
10 Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом
моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння, і в одежу праведности мене вбрав,
немов молодому, поклав Він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою
мене! (Iс.61:10)
6 За днів Його Юда спасеться, Ізраїль же буде безпечний. А це Його Ймення,
яким Його кликати будуть: Господь праведність наша. (Єр.23:6)

«Господь Ісус Христос приготував покров – одяг Своєї власної праведності,
яким Він покриє кожну віруючу душу, котра кається і вірою прийме Його». – Погляд вгору. – С.378.
«Якщо ми постійно прагнемо слідувати за Ісусом, то, врешті-решт, знайдемо
блаженну надію і постанемо перед Його престолом без плями чи вади або чогонебудь подібного, постанемо досконалими у Христі, в одязі Його праведності й
досконалості». – Щоб мені пізнати Його. – С.361.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
2. Як я можу зростати і духовно і розумово?
									

Вівторок

25 червня

3. РАДІЮЧИ ПЕРЕМОЗІ
а. Як Мойсей і сини Ізраїлеві висловили свою подяку Богові за те, що Він
визволив їх біля Червоного моря? Вихід 15:1, 21.
1 Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господеві, та й проказали,
говорячи: Я буду співать Господеві, бо дійсно звеличився Він, коня й верхівця
його кинув до моря! (Вих.15:1)
21 І відповіла їм Маріям: Співайте для Господа, бо дійсно звеличився Він,
коня й верхівця його кинув до моря! (Вих.15:21)

«Ця пісня, яку склали на честь великого визволення, ніколи не повинна
була стертися з пам’яті єврейського народу. Зі століття в століття її належало
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повторювати пророкам і співакам Ізраїлю, засвідчуючи про те, що Єгова є Си�
лою і Визволенням для тих, хто вірить у Нього. Ця пісня – надбання не тільки
єврейського народу, вона вказує і на той час, коли будуть знищені всі вороги
праведності і Божий Ізраїль здобуде остаточну перемогу...
Звільняючи наші душі від рабства гріха, Бог звершить для нас більше
визволення, аніж тоді, коли Він врятував євреїв біля Червоного моря... Нам
слід постійно дякувати Богові за ті благословення, які ми щодня приймаємо з
рук Бога, і більш за все про смерть Ісуса, який приніс нам щастя і відкрив нам
Небо». – Дивовижна Божа благодать. – С.352.

б. Що Бог бажає, щоб ми робили сьогодні, коли Він дає нам перемогу?
Псалом 98:1; 146:2.
1 Співайте для Господа пісню нову, бо Він чуда вчинив! Йому помогла правиця
Його та святе рамено Його. (Пс.97:1)
2 хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую!
(Пс.145:2)

«Почавши співати пісні перемоги і подяки зараз, ми зможемо підготувати
себе до співу пісні Мойсея і Агнця, коли зустрінемося на скляному морі». – Погляд вгору. – С.306.

в. Яку пісню співатиме на небі особлива група викуплених? Над чим вони
отримали перемогу? Об’явлення 15:2-4; 14:1-5.
2 І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. А ті, що пере�
могли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймення, стояли на
морі склянім, та мали гусла Божі. 3 І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і
пісню Агнця, говорячи: Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю!
Справедливі й правдиві дороги Твої, о Царю святих! 4 Хто Тебе, Господи, не
побоїться, та Ймення Твого не прославить? Бо один Ти святий, бо народи всі
прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з’явилися суди Твої! (Об.15:2-4)
1 І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з Ним сто сорок чотири
тисячі, що мають Ім’я Його й Ім’я Отця Його, написане на своїх чолах. 2 І почув я
голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому. І почув я голос
гуслярів, що грали на гуслах своїх, 3 і співали, як пісню нову перед престолом і
перед чотирьома тваринами й старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих
ста сорока чотирьох тисяч, викуплених від землі. 4 Це ті, хто не осквернився з
жінками, бо чисті вони. Вони йдуть за Агнцем, куди Він іде. Вони викуплені від
людей, первістки Богові й Агнцеві, 5 не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо
вони непорочні! (Об.14:1-5)
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«Це пісня Мойсея і Агнця – пісня перемоги. Цієї пісні ніхто не міг навчитися,
окрім 144 тисяч, тому що вона є піснею їхніх власних досвідів, досвідів, яких ніхто
не мав... Вони «прийшли від великого горя», пережили такий час лиха, якого не
було з того часу, як з’явились нації; вони зазнали душевної агонії в час скорботи
Якова; вони були без Заступника під час злиття останніх кар Божих. Але вони
визволені, тому що «обмили одежі свої і вибілили їх в крові Агнця». – Велика
боротьба. – С.649.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
3. Яке значення має пісня Мойсея і Агнця для мене сьогодні? Для
кого ця пісня буде мати особливе значення в майбутньому?
									

Середа

26 червня

4. ПРОСЛАВЛЯЮЧИ БОГА ЗА ВИЗВОЛЕННЯ
а. Від чого визволяє Бог? Псалом 34:5-8. Як? 1 Івана 4:18.
5 Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визво�
лив. 6 Приглядайтесь до Нього й засяєте, і не посоромляться ваші обличчя! 7 Цей
убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. 8 Ангол
Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. (Пс.33:5-8)
18 Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо
страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалий в любові. (1Iван.4:18)

«Господь часто дозволяє Своєму народові потрапити в скрутні обставини,
щоб вони могли звернутися до Нього, свого Захисника і Визволителя, подібно до
того як дитина звертається до своїх батьків, коли вона стривожена й налякана.
Те, що ми страждаємо, не є доказом того, що Бог проти нас... Правда, що біль і
смерть – це наслідки гріха. Але Господь дозволяє тим, кого Він любить, пережи�
вати випробування, щоб вони могли навчитися дорогоцінних уроків довір’я і віри.
Якщо ми правильно приймаємо випробування, то вони виявляться надзвичайно
цінними в нашому релігійному досвіді. Якщо вони спонукають нас сильніше
довіряти Богові, ми краще знайомимося з Його характером.
Якщо Господь відповів на наші молитви, і довів, що Він для нас кращий за
наші страхи та побоювання, ми неодмінно повинні висловити Йому свою вдячність
за Його милості. Подібно до єврейського народу, ми повинні прославляти Його
за Його чудесні справи. У цьому багато людей забувають прославити Бога. Вони
не говорять про Його милість і доброту, не сповіщають всім навкруги про те, що
Господь є їхнім Помічником під час потреби». // Ознаки часу, 10 березня 1881 року.
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б. Про кого піклується Господь? Як Він захистить Свій народ в останні
дні? Псалом 33:18, 19.
18 ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його
покладає, 19 щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за час голоду їх ожив�
ляти! (Пс.32:18,19)

«Зі Своїх ресурсів [Бог] може нагодувати і в пустелі. Одним дотиком Своєї
руки Він може збільшити мізерний запас їжі і зробити так, щоб її було достатньо
для всіх». – Боротьба і мужність. – С.226.

в. Як Бог забезпечить Своєму народові остаточну перемогу? 			
Ісаї 25:8; 1 до коринтян 15:57.
8 Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя уся�
кого, і ганьбу народу Свого він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. (Iс.25:8)
57 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам
дав. (1Кор.15:57)

«Коли Христос прийде вдруге, щоб «стати дивним у всіх віруючих» (2 до
солунян 1:10), смерть буде поглинена перемогою, і більше не буде хвороби, не
буде смутку, не буде смерті!» – Щоб мені пізнати Його. – С.362.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
4. Як ми найчастіше залишаємо поза увагою прославляння Бога?
									

Четвер

27 червня

5. РАДІЮЧИ В НАШОМУ НОВОМУ ДОМІ
а. Яке майбутнє Бог обіцяє Своєму народові? Ісаї 32:18; Об’явлення 21:4.
18 І осяде народ мій у мешканні спокійнім, і в безпечних місцях, і в спокійних
місцях відпочинку. (Iс.32:18)
4 і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані
крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося! (Об.21:4)
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«Там течуть вічні потоки, чисті, як кришталь, а дерева, що ростуть біля них,
гойдаючи віттям, кидатимуть свою тінь на стежки, приготовлені для викуплених
Господа. Просторі рівнини м’яко переходять у прекрасні пагорби; а гори Божі ве�
лично підносять свої вершини. На цих мирних рівнинах, на берегах живих потоків
діти Божі, які так довго були мандрівниками і подорожніми, нарешті знайдуть
свою вітчизну». – Велика боротьба. – С.675.

б. Що Бог пообіцяв нам сьогодні у приготуванні до славного майбутнього?
1 Хронік 29:11.
11 Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах
та на землі! Твої, Господи, царства, і Ти піднесений над усім за Голову! (1Хр.29:11)

«Замість того щоб сумувати, плакати і впадати у відчай, коли навколо нас
збираються труднощі, і як повінь загрожують поглинути нас, якби ми не тільки
молилися до Бога про допомогу, а й прославляли Його за рясні благословення,
славили Його за те, що він може допомогти нам, наш шлях був би більш до
вподоби Йому і ми частіше бачили б, як він спасає». – Нариси життя. – С.258.
«Вічні реалії повинні бути перед нашими очима, тоді привабливість світу для
нас знеціниться». – Щоб мені пізнати Його. – С.357.
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П’ятниця

28 червня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як я повинен розглядати труднощі й випробування, які
зустрічаються на моєму шляху?
									
2. Як я можу зростати і духовно і розумово?
									
3. Яке значення має пісня Мойсея і Агнця для мене сьогодні? Для
кого ця пісня буде мати особливе значення в майбутньому?
									
4. Як ми найчастіше залишаємо поза увагою прославляння Бога?
									
5. Що ми виявимо, якщо зосередимо свій погляд на Христі та Його
місії, яка полягає в нашому спасінні?
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