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Передмова
Уроки суботньої школи на цей квартал ґрунтуються на темі «Уроки з життя
Давида». Чому дослідження цієї теми є важливим для нас сьогодні?
«Історія Давида є одним із найбільш вражаючих прикладів того, якою небезпечною для душі може стати влада, багатство і світська слава – усе те, чого
найбільше прагнуть люди». – Патріархи і пророки. – С.746.
«Давид був типовим представником людства. Його історія цікава кожній душі,
яка прагне вічних перемог. У його житті дві сили боролися за панування. Невір’я
мобілізувало свої сили і намагалося затьмарити світло, яке сяяло на Давида від
Божого престолу. Щодня в його серці точилася боротьба, в якій сатана боровся
проти кожного кроку вперед, який здійснювався силами праведності. Давид
зрозумів, що означало боротися проти влади, проти світоправителів цієї темряви». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1142, 1143.
«Бог обрав Давида, смиренного пастуха, бути правителем Свого народу.
Давид неухильно виконував усі церемонії, які пов’язані з юдейською релігією, і
відрізнявся сміливістю й непохитною довірою Богові. Йому були властиві вірність
і благоговіння. Його твердість, скромність і смиренність, любов до справедливості й рішучий характер зробили його здатним здійснювати високі Божі наміри,
навчати Ізраїль поклонятися Богові й керувати народом як щедрий і мудрий
монарх». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.377.
«Історія його життя свідчить про те, що гріх приносить лише ганьбу та сором,
а Божа любов і милість досягають навіть найбільших глибин; віра дає душам,
які каються, право бути усиновленими, право бути Божими синами. З усіх запевнень, що містяться в Його Слові, історія Давида є одним із найсильніших
свідчень Божої вірності, справедливості та милості Його Заповіту». – Патріархи
і пророки. – С.754.
«Коли безплідні дерева будуть зрубані, щоб не займати марно землю,
коли багато псевдобратів відокремляться від справжніх, тоді щирі Божі діти, які
колись були непомітні, виявляться і з радісними вигуками «Осанна!» встануть
під знамено Христа. Ті, хто були несміливими й невпевненими, відкрито встануть за Христа і Його істину. Ті, котрі мають сумніви, невпевнені та найслабші
в церкві, будуть подібні до Давида, – готові дерзати й діяти». – Свідоцтва для
церкви. – Т.5. – С.81.
Ми молимося про те, щоб Дух Христа керував нами при вивченні життя Давида і його діянь протягом цього кварталу. Зміцнімо свій розум глибшим пізнанням
досконалої гармонії між справедливістю і милістю нашого Творця і Бога!
Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ
МІСІОНЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ ПІВДЕННОЇ
ТИХООКЕАНСЬКОЇ УНІЇ

Тихий океан – це найбільший у світі
океан, що покриває 1/3 поверхні землі. На
його території розташовані сотні островів,
на яких проживає безліч народностей.
Історично склалося так, що багато цих
народностей у Південній частині Тихого
океану були відомі своїми язичницькими
звичаями, включаючи магію й канібалізм.
Чимало перших місіонерів на цих островах пожертвували своїм життям,
намагаючись поширювати звістку Євангелії. Хоча деякі з цих звичаїв ще
збереглися дотепер, християнство сильно вплинуло на ці народи, воно принесло світло й надію Євангелії замість темряви різних язичницьких звичаїв.
Звістка Реформації проникла в деякі країни Південної частини Тихого
океану в 1970-х і 80-х роках, проте міцніше вона утвердилася, коли в кінці
1990-х років наших берегів досягли місіонери з Австралії та Генеральної
Конференції.
У грудні 2013 року представники семи місіонерських полів тих країн, де
робота була розвинена, об’єдналися, створивши Південну Тихоокеанську
Унійну Місію. Незважаючи на те, що були труднощі через величезну відстань,
а також через те, що люди тут не володіють багатствами цього світу, ми славимо Бога за те, що робота поширюється у Південній частині Тихого океану
і багато душ знайомляться з істиною.
Ми відчуваємо гостру потребу в багатофункціональному центрі для
богослужінь, конференцій, молодіжних з’їздів і навчання нашої молоді, щоб
вони могли стати місіонерами, а також для офісу нашої Унії. Ділянка землі
вже була придбана в сільській місцевості, куди легко доїхати з міста Порт-Віла
у Вануату (держава, яка складається приблизно з 80 островів). Республіка
Вануату – це центральне місце, де можуть збиратися люди з місіонерських
полів Фіджі, Французької Полінезії, Нової Каледонії, Папуа – Нової Гвінеї,
Соломонових Островів і Самоа.
Розмірковуючи про велику роботу, яку нам необхідно звершити, і про
острови і країни у Південному Тихоокеанському регіоні, до яких істина ще не
сягнула, ми бачимо, що роботи дійсно дуже багато! Звістка спасіння повинна
поширитися по всій землі, проте ми маємо запевнення в тому, що Господь
«не втомиться… і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі, і
будуть чекати Закона Його острови» (Ісаї 42:4).
Ми зі щирим серцем просимо вас про фінансову підтримку, щоб допомогти нам у нашій потребі, щедро пожертвувавши на цей проєкт, який допоможе
поширювати Євангелію душам на цьому величезному океанічному просторі.
Ваші брати та сестри з Південного Тихоокеанського регіону
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Тихий скромний юнак
«[Бог бачить] не те, що бачить людина: чоловік бо дивиться на лице, а
Господь дивиться на серце» (1 Самуїлова 16:7).

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.637-642.

Неділя

1. В УСАМІТНЕННІ НА ПРИРОДІ

27 грудня

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Місіонерського центру Південної Тихоокеанської Унії!

«Давид був сприйнятливий до впливу Святого Духа, і Господь у Своєму
провидінні готував його до Свого служіння, до здійснення Своїх цілей. Христос
був Архітектором його характеру». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1018.

а. Що в юнацтві усвідомив Давид зі свого оточення на природі? До римлян
1:20; Псалом 8:4-10. Як таке навколишнє середовище сприяє духовному
розвитку? Псалом 24:1.

«Давид ще зовсім дитиною і на світанку своєї юності пильнував отари овець
на пагорбах, що оточували Віфлеєм». – Патріархи і пророки. – С.637.
«Христос розмовляв... з юним Давидом, коли той у полі пильнував свою
отару». – Бажання віків. – С.290, 291.

б. Як молодь у наш час може отримати користь від раннього виховання,
подібного до того, яке отримав Давид? Псалом 19:1-4; 119:9, 97, 113.

«Небеса можуть бути для [молоді] підручником, з якого вони можуть отримувати надзвичайно цікаві уроки. Місяць і зорі можуть бути їхніми супутниками,
які найкрасномовніше розповідають про Божу любов». // Наставник молоді, 25
жовтня 1900 року.
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2. СЕРЦЕ ПСАЛМОМОВЦЯ
а. З якою метою Бог наділив Давида поетичним і музичним дарами?
Псалом 105:1, 2; 66:16, 17.

«Скромний хлопчик-пастушок співав пісні, які він сам складав, а звуки арфи
були милозвучним акомпанементом мелодії його чистого юного голосу. Господь
обрав Давида і так влаштував його життя, щоб він міг мати можливість тренувати
свій голос і розвивати свій талант до музики і поезії. В усамітненому житті пастуха
Господь готував його для роботи, яку Він мав намір довірити йому в наступні
роки». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1018.

б. Поясніть, як віруючі впродовж усіх століть пожинали велике духовне
благословення, отримане з досвіду пастуха Давида. Псалом 66:1-6; 100:3.

«З кожним днем взаємини [Давида] з Богом ставали дедалі ближчими. Юний
розум глибше проникав у пізнання Бога, знаходячи все нові теми для пісень і
музики...
Хто може виміряти результати тих років праці й поневірянь серед самотніх
пагорбів? Спілкування з природою і Богом, турбота про свої отари, небезпеки і
порятунок, печалі й радості його скромної долі повинні були не лише сформувати
характер Давида і справити вплив на його подальше життя, – досвіди, оспівані
у псалмах солодкого співця Ізраїлю, мали запалювати любов’ю серця Божих
дітей упродовж усіх віків, наближаючи їх до вічнолюблячого серця Того, Котрий
є Джерелом життя усього Свого творива». – Патріархи і пророки. – С.642.
«Псалмомовець об’єднує Закон Божий у світі природи з законами, які
Він дав Своїм створеним істотам». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1144.
«[Псалом 66:1-5 цитується]. Цей псалом і деякі уривки з шістдесят восьмого
та сімдесят другого псалмів часто співав Христос». – Там саме. – С.1148.
«З терплячим спокоєм [Христос] зустрічав знущання, уїдливі зауваження та
глузування Своїх співробітників у теслярській майстерні. Замість того щоб різко
відповісти, Він починав співати один із чудових псалмів Давида, а Його співробітники, навіть не усвідомлюючи, що роблять, об’єднувалися з Ним у співі». – Там
саме. – Т.7. – С.936.

8

Вівторок

29 грудня

3. УСВІДОМЛЮЮЧИ НАШУ ОБМЕЖЕНУ ТОЧКУ ЗОРУ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Місіонерського центру Південної Тихоокеанської Унії!

а. Поясніть обмежене розуміння пророка Самуїла, коли Бог послав його
помазати царем одного з синів Єссея. 1 Самуїлова 16:1-6.

«Дивлячись на царственну поставу [Еліява], Самуїл подумав: «Справді – перед Господом помазанець Його!» – і чекав Божественної вказівки, щоб помазати
його. Та Єгова дивився не на зовнішність людини. Еліяв не боявся Господа. Якби
він зійшов на престол, то був би таким же гордим, суворим правителем». – Патріархи і пророки. – С.638.

б. Чого ми повинні навчитися з цього досвіду Самуїла, особливо обираючи
різних керівників та розглядаючи майбутнє молоді в нашому середовищі?
Вірш 7; Від Івана 7:24.

«Помилка, якої припустився Самуїл, вчить нас, яка марна справа – оцінювати
когось за вродою обличчя або благородством постави; наскільки неспроможна
людська мудрість збагнути таємниці серця і Божі поради без особливого просвітлення з Небес. Божі наміри і Його шляхи стосовно Його творінь перевищують
наш обмежений розум, однак ми можемо бути впевнені: Його діти посядуть саме
те місце, якому відповідають, і виконають доручену їм роботу, якщо підкорять
свою волю волі Божій, аби Його плани, що мають послужити на благо людини,
не були порушені через її примхливість». – Там саме.
«Хіба завершена освіта кількох людей не відповідає всім актуальним вимогам?»
Ні, кажу я, це зовсім не так. Як ми можемо проводити відбір серед нашої
молоді? Як можемо ми сказати, хто з них найперспективніший, хто найкраще
служитиме Богові? З точки зору нашого людського судження ми могли б вчинити
так само, як Самуїл, який був посланий знайти Божого помазаника та дивився
тільки на зовнішність... Хто візьметься визначити те, котрий з членів сім’ї виявиться здібним у Божій справі? Усі молоді люди повинні мати благословення і
переваги навчатися в наших школах, щоб отримати натхнення і стати Божими
співпрацівниками». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.197.
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4. НЕСПОДІВАНИЙ ВИБІР
а. Опишіть Божий вибір і мудрість Його плану. 1 Самуїлова 16:8-12.

«Коли Бог покликав Давида від отар його батька, щоб помазати царем Ізраїлю, Він побачив у ньому того, кого міг наділити Своїм Духом». – Христос, Який
перемагає. – С.146.
«Давид не був високого зросту і не мав величної статури, але його обличчя
було привабливим, воно виражало смиренність, чесність і справжню мужність.
Ангел Божий повідомив Самуїлові, що він повинен помазати саме Давида, бо
він був обраний Богом. З того часу Господь дав Давидові розсудливе і чуйне
серце». – Духовні дари. – Т.4А. – С.78.

б. Що повинні розуміти батьки і вчителі, прагнучи наставити молодь, яку
довірено їхньому піклуванню? Приповісті 15:33; Екклезіаста 7:8.

«Старші брати Давида, з котрих Самуїл обрав би царя, не мали таких якостей, які Бог вважав необхідними для правителя Свого народу. Горді, егоїстичні,
самовпевнені, вони були відкинуті заради одного, якого вони не сприймали
серйозно, але який зберіг чистоту і щирість своєї юності. Давид був про себе
невисокої думки, і тому його душа могла бути підготовлена Богом до відповідального служіння в царстві. Так само зараз: у багатьох дітях, в яких батьки не
дуже впевнені, Бог бачить набагато більше здібностей, аніж можна знайти їх у
тих, хто подає нібито великі надії.
А щодо життєвих можливостей, – хто може вирішити, що велике, а що мале?
Багато хто з працівників, які займали скромне положення, своїм життям несли
благословення світові й досягали таких результатів, яким могли позаздрити царі.
Тому нехай кожна дитина отримає виховання й освіту для найвищого служіння». – Виховання. – С.267.
«Не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити» – ось великий урок, який
ми повинні засвоїти і якого повинні навчати.
Нехай молоді люди засвоять думку, що вони не належать собі. Вони належать
Христові. Вони є надбанням Його Крові; Його любов дає Йому право претендувати на них. Вони живуть тому, що Він підтримує їх Своєю силою. Їхні час, сила,
здібності належать Йому, і їх потрібно розвивати, тренувати і використовувати
для Нього». – Служіння зцілення. – С.396, 397.
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Четвер

31 грудня

5. СМИРЕННИЙ І СКРОМНИЙ, ЯК РАНІШЕ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Місіонерського центру Південної Тихоокеанської Унії!

а. Що відображалося у ставленні юного Давида? Псалом 23:1-6; 71:5.

«Які чудові досвіди [Давида], хлопчика-пастушка, відображені в цих словах:
[Псалом 23:1-4 цитується]». – Виховання. – С.164.

б. Поясніть мету і результат таємної місії Самуїла. 1 Самуїлова 16:13.

«Самуїл не сказав про мету свого приходу навіть сім’ї Єссея, і помазання
Давида було таємним. Цим пророк дав зрозуміти юнакові, яка велична доля чекає
на нього, аби серед різноманітних досвідів і небезпек наступних років думка про
це допомагала йому залишатися вірним Божому наміру, який мав здійснитися
в його житті.
Велика честь, виявлена Давидові, не запаморочила йому голови. Незважаючи
на високе становище, яке чекало на нього, юнак продовжував добросовісно пасти
овець, з покірністю чекаючи здійснення Господніх планів у призначений Ним час
і призначеним Ним способом. Залишаючись покірним і скромним, яким він був і
до помазання, хлопчик-пастух повернувся в гори, щоб піклуватися про свої отари
з тією ж ніжністю, що й раніше». – Патріархи і пророки. – С.641.
«У розквіті краси та змужніння Давид готувався посісти високе становище
серед найшляхетніших мужів нашої Землі. Його таланти – дорогоцінні дари від
Бога – послужили для прославляння святого Імені Подателя... Коли він згадував
про любов Божу, виявлену до нього, серце, переповнене палкою прихильністю і
вдячністю, відповідало палкою любов’ю; голос Давида виспівував ще прекрасніші
мелодії, арфа звучала ще урочистіше й радісніше, і юний пастух зростав у силі
та пізнанні, бо Дух Господній пробував на ньому». – Там саме. – С.642.

П’ятниця

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1 січня

1. Поясніть духовні переваги, які можна одержати від проведення
часу на лоні природи, серед Божого творіння.
2. Яку особисту користь я можу отримати з псалмів Давида?
3. Чого ми всі повинні навчитися з уроку, який був даний Самуїлові?
4. Розкажіть про важливий момент з досвіду в домі Єссея.
5. Як нас може надихнути реакція Давида на його таємне помазання?
11

Урок 2

Субота, 9 січня 2021 року

Перемагаючи велетнiв
«І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, – бо це
війна Господа» (1 Самуїлова 17:47, перша частина).
«Людина, яка несе людям найурочистішу звістку з коли-небудь даних нашому
світові, повинна скласти зброю запеклого сперечальника і зодягнутися в броню
Христової праведності». – Євангелизм. – С.166.
Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.212-221.

Неділя

3 січня

1. НАВЧАЮЧИСЬ ГЛИБШОЇ ДОВІРИ
а. Як Давид співпрацював з Божим провидінням, аби здобути мудрість і
досвід, для того щоб впоратися з майбутніми труднощами?			
1 Самуїлова 16:14-23.

«За Божим провидінням, Давид, який майстерно володів арфою, був приведений до царя. Юнак-пастушок повинен був грати перед правителем Ізраїлю,
і, якщо можливо, усунути похмуру пригніченість, яка, подібно до густої хмари,
огорнула розум Саула». // Ознаки часу, 3 серпня 1888 року.
«Давид продовжував зростати у милості в Бога та людей. Він був навчений
ходити Господнім шляхом і тепер, як ніколи раніше, палко бажав у всьому виконувати Божу волю. У нього з’явилися нові теми для роздумів. Перебуваючи при
дворі Саула, він побачив, яка велика відповідальність лежить на цареві. Йому
стали зрозумілими спокуси, що напосідали на душу цього мужа... Перебуваючи в
полоні тривожних думок, Давид брав арфу, здобуваючи з неї звуки, що підносили
його дух до Подателя всіх благ, – і тоді чорні хмари, що затуманювали горизонт
його майбутнього, розвіювались.
Бог викладав Давидові уроки довір’я. Подібно до того як Мойсей був вихований для своєї місії, Господь готував сина Єссеєвого стати на чолі Божого вибраного народу. Самостійно піклуючись про отару, Давид почав цінувати турботу
Великого Пастиря про овець Його пастви». – Патріархи і пророки. – С.643, 644.
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Понеділок

4 січня

2. ПРІОРИТЕТИ ВИЯВЛЕНО ПІД ЧАС КРИЗИ
а. Яка серйозна проблема для всього Ізраїлю виникла в цей час? 		
1 Самуїлова 17:1-11.

«Филистимляни запропонували свій спосіб ведення війни, обравши людину
надзвичайно сильну і високу, зростом вище, аніж три з половиною метри». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1018.
«Упродовж 40 днів ізраїльське військо тремтіло перед бундючним викликом филистимського велетня. Воїни завмирали від страху, дивлячись на його
велетенську постанову... На голові Ґоліята був мідний шолом, а на ногах – мідні
наголінники. Одягнений він був у кольчугу, яка важила 5000 шеклів. Кольчуга була
зроблена із мідних пластинок, що накладалися одна на одну у вигляді риб’ячої
луски. Вони так тісно прилягали одна до одної, що ніякий гострий предмет не міг
пробити її». – Патріархи і пророки. – С.646.

б. Про що найбільше турбувався Давид під час цієї кризи? Вірші 21-26.

«[Давида] охопило палке бажання захистити честь Живого Бога і синів
Ізраїлевих. Він не міг терпіти те, що цьому сміливому ідолопоклоннику день
за днем дозволяють насміхатися над обраними Господом і не докладається
ніяких зусиль, аби припинити його горді хвастощі та глузування». // Ознаки часу,
3 серпня 1888 року.

в. Яким було ставлення Еліява, старшого брата Давида? Вірші 28, 29.
«Еліяв, старший брат Давида... добре зрозумів почуття, що переповнювали
серце молодої людини. Давид, пастух Віфлеємської отари, відрізнявся рідкісною
сміливістю, відвагою і силою; таємничий візит Самуїла в дім їхнього батька, його
мовчазний відхід – усе це, разом узяте, викликало у братів Давида підозру про
справжню мету його візиту. Ще раніше в них заговорила заздрість, коли вони побачили, що Давид був поставлений вище за них, і з того часу вони не відповідали
взаємністю на його братську відданість і ніжну любов. Вони дивилися на нього
просто як на неповнолітнього пастуха, і тепер Еліяв сприйняв його розпитування
як осуд за його боягузтво, оскільки він не вживав ніяких заходів, аби змусити
замовкнути филистимського велетня». – Там саме.
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Вівторок

5 січня

3. ДАВИД І ҐОЛІЯТ
а. Як ми можемо впровадити у свій власний життєвий досвід віру, яку
виявив Давид? 1 Самуїлова 17:32-37.

«Щоразу, коли Бог особливим чином посилає нам порятунок або коли отримуємо нові несподівані докази Його благовоління, ми повинні визнати Божу
доброту». – Патріархи і пророки. – С.187, 188.
«Наша підготовка до зустрічі з опонентами або до служіння людям повинна
відбуватися біля Божого престолу Небесної благодаті. Тут, знайшовши Божу
благодать, ми побачимо і визнаємо нашу власну некомпетентність. Наша сила
лише в гідності й славі Христа». – Євангелизм. – С.166, 167.

б. Як Давид розкрив секрет перемоги? Вірші 38-40, 43-51.

«Ґоліят сподівався на свій обладунок. Він лякав ізраїльську армію зухвалими, грубими хвастощами, виставляючи напоказ своє бойове спорядження, на
яке він надто сподівався. Смиренний Давид, коли запалився ревністю для Бога,
запропонував поборотися з цим хвальком. Саул погодився і дав Давидові свій
царський обладунок. Але Давид не захотів носити його. Він зняв з себе спорядження, тому що не випробував його. Він випробував Бога і, довірившись Йому,
здобув знаменну перемогу. Якби Давид одягнувся в обладунок Саула, це створило б ілюзію, ніби він – воїн, а насправді він був юним пастухом. Давид не хотів,
щоб славу приписали зброї Саула, бо його надією був Господь, Бог Ізраїля. Він
відібрав кілька камінців із потоку і з києм і пращею, які були його єдиною зброєю,
пішов в Ім’я Бога Ізраїлевого битися з воїном, який був зодягнений в обладунок.
Ґоліят з презирством поставився до Давида, бо той виглядав боязким юнаком,
котрого не навчено тактиці єдиноборства... Він відчував себе приниженим, коли
побачив, що проти нього виступив юнак, який навіть не зодягнений в обладунок.
Ґоліят став вихвалятися про те, що він зробить з Давидом. Проте Давида не
дратувало, що на нього дивилися як на неповноцінного воїна; страшні погрози
Ґоліята не змусили його тремтіти, він просто відповів: «Ти йдеш на мене з мечем
і списом та ратищем, а я йду на тебе в Ім’я Господа Саваота». – Свідоцтва
для церкви. – Т.3. – С.218, 219.
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Середа

6 січня

4. ВІРА, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЗОВНІШНІСТЬ
а. Чого ми можемо навчитися з глибокої та незмінної віри Давида в Бога і
Його Закон? Псалом 19:8-12; 20:6-10.

«Господь бажає, щоб ми усвідомили свій справжній духовний стан. Він бажає, аби кожна душа упокорила серце і розум перед Ним. Слова натхнення, що
записані у дев’ятнадцятому та двадцятому псалмах, мені представлені як ті, що
призначені для нашого народу. Наш привілей – прийняти ці обітниці й повірити
в застереження...
У нічному видінні, здається, я повторювала ці слова народові: «Існує
необхідність у ретельному самодослідженні. У нас немає часу сьогодні, щоб
витрачати його на потурання своїм бажанням. Якщо ми маємо зв’язок з Богом,
то упокоримо свої серця перед Ним і будемо вельми ревними в удосконаленні
християнського характеру. Ми повинні виконати велику і важливу роботу, тому
що світ необхідно просвітити, вказавши, в який час ми живемо; він буде освічений, коли буде представлене пряме свідчення. Люди матимуть спонукання
до серйозного самодослідження». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1145, 1146.
«Ми повинні досліджувати свої серця і простежити за тим, аби все, що
не відповідає Божій волі, було відокремлене від нас». // Рев’ю енд Геральд,
10 травня 1887 року.

б. Як Ісус підтвердив, що завдяки Його силі Його народ може перемогти
велетнів гріха й егоїзму, які здаються непереможними? 			
Від Марка 10:26, 27; 11:22, 23; До филип’ян 1:6.

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

7 січня

5. ЗАКЛЮЧНА РОБОТА
а. Як усі ті, котрим довірена справжня істина, в ці останні дні повинні навчатися в Ісуса і остерігатися, щоб не стати жертвою духа Ґоліята?
Юди 9.
«Викладаючи непопулярну істину, яка включає в себе важкий хрест, проповідникам потрібно ретельно підбирати слова, щоб Бог схвалив їх. Вони ніколи не
повинні ображати слухачів своїми словами, але зобов’язані викладати істину в
смиренні, з глибокою любов’ю до душ і щирим бажанням спасти їх. Нехай істина
здійснює поділ в розумі слухачів. Їм не слід кидати зухвалий виклик служителям
інших віросповідань і намагатися спровокувати суперечку... Нехай зухвалі слова, хвастощі й наруга лунають зі сторони противників істини, які діють подібно
до Ґоліята. Але цей дух не мають права виявляти ті, кого Бог послав проповідувати останню звістку застереження приреченому світові». – Свідоцтва для
церкви. – Т.3. – С.218.

б. Яку надію Бог пропонує Своєму нечисленному Останку в останні дні?
Захарії 4:10 (перша частина); Від Луки 17:6. Що має освітити землю?
Об’явлення 18:1.
«У цьому останньому поколінні притча про гірчичне зерно повинна досягти
визначного, тріумфального здійснення. Малесеньке насіння стане деревом. Остання вістка перестороги й милості має пролунати «кожному людові, і племені, і
язику, і народові», «щоб вибрати люд із поганів для Ймення Свого» (Об’явлення
14:6; Дії 15:14). І земля освітиться від Його слави». – Наочні уроки Христа. – С.79.
«Відкриття Божої слави в людських істотах настільки наблизить Небо до
людей, що внутрішня краса храму буде видима в кожній душі, де перебуває
Спаситель. Людей полонитиме слава Христа, Котрий перебуває в людському
серці». – Там саме. – С.420.

П’ятниця

8 січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як Давид зростав, заспокоюючи Саула своєю арфою?
2. Чим поведінка Давида відрізнялася від поведінки його братів?
3. Чому Давид відмовився носити обладунок Саула?
4. Як ми можемо застосувати цей урок до боротьби проти нинішніх
символічних «велетнів»?
5. Яка різниця між духом Давида і духом Ґоліята сьогодні?
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Урок 3

Субота, 16 січня 2021 року

Криза
«Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, – будуть переслідувані»
(2 до Тимофія 3:12).
«Коли темрява огортає душу, коли ми прагнемо світла і мудрого керівництва, спрямуймо свій погляд догори, де за темрявою сяє світло». – Патріархи
і пророки. – С.657.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.649-654, 659.

Неділя

10 січня

1. ЗІТКНУВШИСЬ З ПЕРЕСЛІДУВАННЯМИ
а. Що викликало в серці Саула заздрість і ревнощі cтосовно Давида?
1 Самуїлова 18:5-9. Опишіть принцип, який пояснює, чому дії Саула
керувалися його почуттями. Вірш 11; 1 Івана 3:15.

«Саул постійно мріяв бути першим в очах народу, і коли жінки співали похвальну пісню, у царя виникло тверде переконання в тому, що Давид завоює
серця народу і царюватиме замість нього. Саул відчинив своє серце перед духом
ревнощів, який отруїв його душу». – Патріархи і пророки. – С.650.

б. Чому Бог дозволяє християнам потрапляти в ситуації, подібні до тієї,
в якій опинився Давид? Чого навчився Давид завдяки спілкуванню з
Саулом? 2 до Тимофія 3:12; 1 Петра 4:12-17.

«Становище Давида при царському дворі давало йому змогу увійти в курс
справ і тим самим приготуватися до майбутньої великої діяльності, а також
завоювати довір’я народу. Злигодні й труднощі, що випали на його долю через
ворожнечу Саула, навчили його усвідомлювати залежність від Бога і повністю
покладатися на Нього». – Там саме. – С.649.
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Понеділок

11 січня

2. СЕРЙОЗНА НЕБЕЗПЕКА
а. Коли Саул побачив, що Бог захистив Давида, які інші плани він розробив, намагаючись його знищити? 1 Самуїлова 18:12, 13, 17, 20, 21, 25. Що
зберегло життя вірного Божого раба? Вірші 14, 30.

б. Як знову проявилася найгірша риса Саула? Що зупинило його погоню
за Давидом у Рамі? 1 Самуїлова 19:9, 10, 23, 24; 20:1 (перша частина).

«[Саул] твердо вирішив не чекати іншої нагоди і не думати про жодні наслідки,
а при першій же можливості власноручно вбити Давида.
Але по дорозі Саула зустрів Божий ангел, який справив на нього свій вплив.
Божий Дух тримав Саула у Своїй владі; він ішов, підносячи молитви Богові, пророкуючи та співаючи святі гімни. Він пророкував про прийдешнього Месію – Визволителя світу. Прийшовши в Раму до пророка, Саул зняв верхній одяг – знак
свого царського сану і, перебуваючи під впливом Божественного Духа, лежав
той день та цілу ніч перед Самуїлом і його учнями. Народ приходив звідусіль,
щоб побачити дивну переміну, що відбувалася з царем...
Давид не вірив у розкаяння царя і, скориставшись нагодою, утік, доки настрій
царя знову не змінився». – Патріархи і пророки. – С.654.

в. Опишіть смертельну природу заздрості та ревнощів. 			
Приповісті 6:34, 35; 27:4.
«Заздрість – це одна з наймерзенніших якостей сатанинського характеру.
Вона постійно прагне звеличити своє «я», ганьблячи інших. Заздрісна людина
принижуватиме свого ближнього, прагнучи звеличити себе». // Ознаки часу,
17 серпня 1888 року.
«Заздрість – це не просто зіпсованість вдачі, але справжнісінький душевний
розлад, що приводить до дисгармонії всі інші здібності...
Якщо робиться спроба переконати заздрісну людину в її гріхові, вона стає
ще запеклішою проти того, кому вона заздрить, і найчастіше залишається невиправною». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.56.
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Вівторок

12 січня

3. ЖАХЛИВІ НАСЛІДКИ ПАНІКИ
а. Розкажіть про помилки Давида під час його втечі до Нова. 			
1 Самуїлова 21:2-7.

«[Давид] постійно боявся, що його знайдуть, і... перебуваючи в крайній
небезпеці, він вдався до обману... Давид промовив до священника, що він був
посланий царем для виконання таємної справи, яка вимагала, щоб він пішов
один. Він попросив у священника п’ять хлібів. У Божої людини не було нічого, крім
священного хліба; Давид досягнув своєї мети, усунувши всі його сумніви, – він
отримав хліб, аби втамувати свій голод». // Ознаки часу, 31 серпня 1888 року.

б. Як відсутність чесності й прямоти з боку Давида стосовно Ахімелеха
стала причиною трагічної серії подій? Вірші 8; 22:6-11, 16-19.

«Якби Давид розповів йому всю правду, Ахімелех знав би, як йому поводитися, щоб врятувати своє життя». – Патріархи і пророки. – С.656.
«Доеґ був наклепником, а Саул мав такий дух заздрості, ненависті та вбивства, що вимагав правдивого звіту. Часткова і перебільшена розповідь начальника пастухів була саме такою, що її міг використовувати ворог Бога і людини.
Ця розповідь у такому світлі була представлена розуму Саула, що цар втратив
контроль над собою і став діяти як божевільний. Якби він спокійно почекав,
доки почує всю історію і ретельно все обдумав, то наскільки іншим виявився б
жахливий літопис подій того дня!
О, як радіє сатана, коли йому вдається довести людину, яка гнівається, до
божевілля! Сатана може зачепитися за погляд, жест, інтонацію голосу і використовувати їх, як стріли, щоб ранити і отруювати серце, яке не захищене перед ними.
Якщо Дух Христа опановує нами повністю, і ми були перетворені Його благодаттю,
то у нас не залишиться бажання говорити зле або подавати звіти, які заплямовані брехнею. Фальсифікатор, обвинувач братів, є обраним агентом великого
ошуканця». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1020.
«Цей нелюдський вчинок Саула, [вбивство священників], викликав жах в
усьому Ізраїлі. Ніхто інший, як цар, котрого вони самі обрали, вчинив цей злочин... Ковчег залишався в ізраїльтян, але священники, до яких вони зверталися
зі своїми питаннями, були вбиті мечем. Чого ж чекати далі?» – Патріархи і
пророки. – С.659.
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Середа

13 січня

4. НЕСАМОВИТІСТЬ У СТРАХУ
а. Про що забував Давид, коли перебував у паніці? Псалом 23:4.

«Під час великої потреби [Давид] дивився на Бога непохитним оком віри
і виступив проти гордого, хвалькуватого филистимлянина. Він вірив у Бога і
пішов в Ім’я Його. Він покладався на Його силу в справі поразки армій ворогів
Господа. Але коли за ним гналися, коли його переслідували, труднощі й скрутне
становище майже закрили його Небесного Отця від його погляду. Здавалося,
що він вважав себе залишеним на самоті у своїй боротьбі. Він був розгублений
і не знав куди йти...
Ми повинні навчитися довіряти нашому Небесному Отцеві й не дозволяти
душі опоганюватися гріхом невір’я. Намагаючись врятувати себе, ми не довіряємо
свої душі турботі Бога як вірному Творцеві. Ми не очікуємо, що Він буде діяти в
наших інтересах, і несамовито бігаємо й метушимося, намагаючись своїми обмеженими силами пробитися крізь стіну труднощів, які тільки Бог може усунути
від нас... Коли людина цілковито покладається на Бога, вона буде вірною самій
собі і може сподіватися й радіти в Богові свого спасіння, навіть якщо всі друзі на
землі стануть її ворогами». // Ознаки часу, 31 серпня 1888 року.

б. Як, навіть перебуваючи в небезпеці, ми повинні сприйняти застереження
зі ще однієї помилки Давида, яка була вчинена під час його відчайдушної
втечі? 1 Самуїлова 21:11-14.

«Бог вимагає, щоб правдивість була відмінною рисою Його народу навіть
під час найбільшої небезпеки...
Давид утік до Ахіша – царя ґатського, бо розумів, що для нього безпечніше
перебувати серед ворогів свого народу, ніж у володіннях Саула. Але Ахіша повідомили, що Давид був саме тим чоловіком, котрий декілька років тому вбив
филистимського героя. Таким чином, той, хто шукав притулку серед ворогів
Ізраїлю, опинився у великій небезпеці. Але, вдаючи із себе божевільного, він
обдурив своїх ворогів і таким чином врятувався.
Першою помилкою Давида було недовір’я, яке він виявив до Бога у Нові, а
другою – обман Ахіша... Але під час випробування його віра похитнулась і далася
взнаки людська слабкість. У кожній людині він вбачав шпигуна і зрадника». – Патріархи і пророки. – С.656, 657.
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Четвер

14 січня

5. СПРАВЖНЯ ВІРА... ДОВІРЯЄ
а. Як Давид смиренно визнав свою часткову вину в трагічній справі вбивства священників? 1 Самуїлова 22:20-23.

б. Як наш Господь Ісус Христос осуджує той вид страху, який занадто часто
паралізує нас, внаслідок чого ми не можемо довіряти Богові так, як належить? Від Марка 4:40.
«Коли Божі діти роблять помилку, то це відбувається через відсутність або
нестачу віри. Коли морок огортає душу, коли нам необхідне світло і керівництво,
ми повинні дивитися вгору, там за темрявою є світло». // Ознаки часу, 31 серпня
1888 року.

в. Процитуйте одну обітницю, яка лунає впродовж усіх століть для кожної
вірної Божої дитини в моменти відчайдушної потреби. Ісаї 54:10.
«О, яким дорогоцінним є приємний вплив Божого Духа на пригнічені, зневірені
душі; він підбадьорює малодушних, зміцнює слабких, дає мужність і допомогу
Господнім слугам під час випробувань! О, якого Бога ми маємо! Він виявляє
милість до грішних, терпіння та співчуття у час лиха або великого горя!» – Патріархи і пророки. – С.657.

П’ятниця

15 січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому Бог настільки незадоволений, коли ми потураємо заздрості
та ревнощам?
2. Чому Давид не міг довіряти Саулові, навіть коли той здавався
спокійним і миролюбним?
3. Як я можу бути в небезпеці зробити помилки у таких випробуваннях, подібно до Давида?
4. Як Господь бажає, щоб ми вирішували питання, коли наше життя
в небезпеці?
5. За яких обставин мені дійсно необхідно більше довіряти Богові?
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Урок 4

Субота, 23 січня 2021 року

Братерська любов
«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за
друзів своїх» (Від Івана 15:13).
«Існує безліч уз, які пов’язують нас з нашими ближніми, з людством і з Богом,
і ці взаємини серйозні, оскільки накладають [на нас] величезну відповідальність». – Наше високе покликання. – С.184.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.654-660.

Неділя

17 січня

1. ПЕРЕХОВУЮЧИСЬ У ПЕЧЕРАХ
а. Опишіть випадок, який показав благородство характеру Давида та його
джерело. 1 Самуїлова 22:1, 3, 4; Псалом 57:3, 4.

«Давид турбувався не тільки про себе, хоча усвідомлював свою небезпеку.
Він думав про батька й матір, і дійшов до висновку, що необхідно знайти їм інший
притулок... З цієї історії ми всі можемо отримати дорогоцінні уроки синівської
любові...
[Сім’я Давида] вирішила, що їм безпечніше буде з тим, кого пророк Самуїл
помазав царем над Ізраїлем, хоча він був утікачем у віддаленій печері, ніж перебувати під впливом божевілля заздрісного царя...
У печері Адуллам сім’я, нарешті, об’єдналася у любові та співчутті. Син
Єссея видавав чудову мелодію, коли грав на арфі й співав: «Оце яке добре та
гарне яке, – щоб жити братам однокупно!» (Псалом 133:1). Він скуштував гіркоту підозри і недовіри від своїх братів, і гармонія, яка зайняла місце розбрату й
незгоди, принесла радість і втіху для серця вигнанця. Саме тут Давид написав
п’ятдесят сьомий псалом». // Ознаки часу, 7 вересня 1888 року.
«Коли заздрість Саула змусила Давида переховуватися в пустелі, він, позбавлений навіть найменшої людської допомоги, покладався тільки на Бога». – Виховання. – С.152.
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Понеділок

18 січня

2. ОБ’ЄДНАННЯ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАННЯ
а. Хто ще втік і пішов за Давидом у печеру? Як це стало виховним досвідом
для помазаного втікача? 1 Самуїлова 22:2.

«Не минуло багато часу, як до Давида приєдналися й інші люди, котрі бажали звільнитися від деспотизму царя. Було чимало таких, які втратили віру в
правителя Ізраїлю, оскільки бачили, що Господній Дух вже давно покинув його.
[1 Самуїлова 22:2 цитується]. Таким чином Давид заснував невеличке царство,
де панував порядок і дисципліна...
Бог провів [Давида] через сувору життєву школу, щоб він міг стати не тільки
мудрим воєначальником, а й справедливим і милостивим царем». – Патріархи
і пророки. – С.658.
«Неспокійне життя в безлюдних місцях, загроза постійної небезпеки, необхідність у частій зміні місць, складні долі людей, котрі оточували [Давида]... – все це
було суворою школою виховання самодисципліни. Таке життя вчило спілкуванню
з людьми, розвивало співчуття до пригноблених, пробуджувало ненависть до
несправедливості». – Виховання. – С.152.

б. Опишіть труднощі, через які доведеться пройти багатьом вірним
послідовникам Христа до повернення Господа, і надію, яка сяє серед цих
труднощів. Софонії 3:12 («І серед тебе зоставлю народ стражденний...»,
перекл. з англ.); До євреїв 11:37-40.

«Із горищ, хатин, в’язниць, ешафотів, із гір та пустель, із земних печер і морських западин Христос збере до Себе Своїх дітей. На землі вони терпіли нестатки,
горе й тортури. Мільйони зійшли в могилу знеславленими, бо відмовилися підкоритися обманливим претензіям сатани. Земним судом Божі діти були визнані
наймерзеннішими злочинцями. Але близький той день, коли всі визнають, «що
Бог – Він суддя» (Псалом 50:6). Тоді земні вироки будуть скасовані. «І ганьбу
народу Свого він усуне з усієї землі» (Ісаї 25:8)...
Який тільки хрест вони не були покликані нести, яких тільки втрат вони не
зазнали, яких тільки переслідувань не знесли аж до втрати тимчасового життя, – але після всього цього діти Божі будуть рясно винагороджені. «І побачать
лице Його, а Ймення Його – на їхніх чолах» (Об’явлення 22:4)». – Наочні уроки
Христа. – С.179, 180.
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Вівторок

19 січня

3. МУЖНІЙ ПРИНЦ
а. Ким був вірний Йонатан і якими рисами характеру він вже був відомий
в Ізраїлі? 1 Самуїлова 13:5; 14:1, 6, 13-15, 20, 23.

«У синові Саула, Йонатані, Господь бачив людину бездоганної чесності – людину, яку Він міг наблизити до Себе, і на серце якої Він міг впливати». – Сини і
доньки Бога. – С.208.
«Йонатан, царський син, – муж, котрий боявся Бога, став вибраним знаряддям у визволенні Ізраїлю. Спонуканий Божественною силою, він запропонував
своєму зброєносцю здійснити таємний напад на ворожий табір. «Може, – наполягав він, – Господь зробить поміч для нас, – бо Господеві нема перешкоди
спасати через багатьох чи через небагатьох»...
Небесні ангели охороняли Йонатана та його слугу, а також воювали на
їхньому боці, і филистимляни падали один за другим. Земля здригалася так,
ніби наближалася велика кількість вершників та колісниць. Йонатан розцінював
це як ознаку Божественної допомоги, і тоді филистимляни зрозуміли, що Бог
заступається за Ізраїль. Великий страх охопив воїнів – і на полі битви, і в таборі.
В паніці приймаючи своїх солдатів за ворожих, филистимляни вбивали один
одного». – Патріархи і пророки. – С.623.

б. Що свідчило про те, що Йонатан був не тільки вірним і сміливим, але
також був улюбленцем народу, і, отже, дуже підходив на роль справжнього
спадкоємця престолу свого батька? 1 Самуїлова 14:24, 27, 43-45.

«Саул не міг претендувати на славу переможця, а тому сподівався прославитись неухильним дотриманням власної присяги. Він бажав показати своїм
підлеглим, що царський авторитет повинен бути збережений, навіть якщо для
цього доведеться пожертвувати власним сином... Тепер же, коли був порушений
його безглуздий наказ, до того ж порушений не навмисне, а через незнання,
цар-батько засудив свого сина на смерть.
Народ протестував проти виконання вироку... [1 Самуїлова 14:45 цитується].
Гордий монарх не наважився знехтувати цим одностайним рішенням, і Йонатан
був помилуваний». – Патріархи і пророки. – С.625.
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Середа

20 січня

4. БЕЗКОРИСЛИВА ВІРНІСТЬ
а. Поясніть глибину захоплення, яке Йонатан виявляв до Давида, і Божу
мету в цій дружбі. 1 Самуїлова 18:1-4.

«Серце Йонатана особливим чином приліпилося до серця Давида, і між ними
створився найсвященніший союз, який залишався непорушним до смерті Саула
та Йонатана. Це зробив Господь, щоб Йонатан міг бути засобом збереження життя
Давида, коли Саул намагатиметься вбити його». – Духовні дари. – Т.4А. – С.79.

б. Яким чином Йонатан заступився за Давида? 1 Самуїлова 19:1-7.

в. Як Йонатан тоді ризикував своїм власним життям? 1 Самуїлова 20:4,
13-17, 27-34. Опишіть зворушливий момент, коли Йонатан та Давид
сумували разом через безсердечність Саула. Вірші 41, 42.
«Йонатан, спадкоємець престолу за народженням, відмовився від царства
за Божественним велінням. Він був найніжнішим і найвірнішим другом своєму
суперникові. Оберігаючи життя Давида, він наражав на небезпеку своє власне
життя... Особистість Йонатана високо цінується на Небесах, а на землі свідчить
про існування безкорисливої любові та її силу». – Виховання. – С.157.

г. Що пізніше принесло втіху Давидові у пустелі Зіф? Як це надихнуло його
серце? 1 Самуїлова 23:14-18; Псалом 11:1-5.

«У той час, коли в житті Давида було так мало приємних хвилин, для нього
великою радістю став несподіваний прихід Йонатана...
Після відвідин Йонатана Давид знаходив підбадьорення для своєї душі у
похвальних піснях, супроводжуючи спів грою на арфі: [Псалом 11:1-5 цитується]». – Патріархи і пророки. – С.660, 661.
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Четвер

21 січня

5. ЕГОЇЗМ ПЕРЕМОЖЕНИЙ
а. Що нам як сім’ям необхідно усвідомити про справжню біблійну дружбу
і силу справжньої християнської любові? Від Івана 13:34, 35; 15:13.

«Наша любов часто егоїстична, тому що ми обмежуємо її певними кордонами. Коли ми приходимо в тісну єдність і спілкування з Христом, то наша любов,
співчуття до людей і наші благодійні справи стають глибшими, розширюються
і зміцнюються в міру накопичення духовного досвіду. Любов та інтереси послідовників Христа повинні бути такими ж широкими, як світ. Ті, котрі живуть за
принципом «мені й моє», втратять вічність. Бог закликає вас як сім’ю розвивати
любов, бути менш зосередженими на собі і більш чутливими до горя і переживань
інших людей». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.530.

б. Назвіть деякі важливі плоди справжньої любові. 1 до коринтян 13:4, 5.
«Сповнені Духом [Христа] християни любитимуть так, як любив Він. Те, що
надихало Христа, надихатиме і їх у взаємовідносинах один з одним...
Коли люди об’єднані не примусово чи з егоїстичних інтересів, а любов’ю, їхній
вплив стає сильнішим за будь-який інший. Де б не виявлялася ця єдність, вона
засвідчить: у людині відтворений Божий образ і вона живе за новим принципом.
Це свідчить також і про те, що Божественна природа має силу протистояти надприродним силам зла, а Божа благодать звільняє людину від вродженого егоїзму.
Любов Христа, виявлена в церкві, безперечно, викличе гнів сатани». – Бажання
віків. – С.678.

П’ятниця

22 січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому Бог може вести мене через досвіди, які подібні до досвідів
Давида?
2. Коли холодна темна печера наповнюється світлом у духовному
сенсі?
3. Чому Йонатан був упевнений, що филистимлян можна перемогти?
4. Кого Бог бажає, щоб я відвідав, подібно до того, як Йонатан
відвідав Давида в печері?
5. Який вид любові й стосовно кого Бог закликає мене розвивати?
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Урок 5

«Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим,
[ліпший] від завойовника міста» (Приповісті 16:32).

«Жодний вид пороку не справляє більш згубного впливу на характер, ніж
людська пристрасть, не керована Святим Духом. Жодна інша здобута нами
перемога не буде такою дорогоцінною, як перемога, отримана над самим собою». – Служіння зцілення. – С.485.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.661-668.

Неділя

24 січня

1. У ГАРМОНІЇ З БОЖИМ ДУХОМ

а. Як Бог допоміг Давидові в Кеїлі й Маонській пустині? Що варто зауважити щодо молитовного життя Давида у цей складний час кризи? 		
1 Самуїлова 23:1, 2, 5, 10-14, 26-28.

б. Що сталося, коли Саул увійшов до печери в пустелі Ен-Ґеді? 			
1 Самуїлова 24:1-7.

«У Давида було лише 600 чоловік, тоді як Саул вийшов проти нього з військом,
що налічувало 3000 воїнів. У відлюдній печері Єссеїв син і його люди чекали
вказівок від Бога, як їм діяти далі. Підіймаючись у гори, Саул звернув у бік і один
увійшов до печери, де переховувався Давид зі своїм загоном. Побачивши це,
люди Давида почали намовляти свого начальника вбити Саула. Цар потрапив
тепер до їхніх рук, і вони розцінювали це як незаперечний доказ того, що Сам
Бог віддав їм ворога, аби знищити його. Давид був спокушуваний погодитися з
такою думкою, але голос сумління промовляв до нього: «Не торкайся помазаника Господнього».
Люди Давида… аж ніяк не могли погодитись на те, щоб відпустити Саула...
[1 Самуїлова 24:5 цитується]. Та сумління докоряло йому пізніше навіть за те,
що він зіпсував царський одяг». – Патріархи і пророки. – С.661.
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Понеділок

25 січня

2. ВІДДАЮЧИ ДОБРОМ ЗА ЗЛО
а. Чого ми можемо навчитися з милосердного самовладання Давида стосовно Саула? Приповісті 16:32; До римлян 12:19-21.

«У поводженні Давида із Саулом міститься урок. За повелінням Бога Саул
був помазаний на царя над Ізраїлем. Через його непослух Господь об’явив, що
царство буде забране від нього; проте з якою ніжністю, люб’язністю і терпінням
ставився до нього Давид!» – Служіння зцілення. – С.484.
«Поведінка Давида свідчила про те, що він мав Правителя, Якому він корився.
Він не міг дозволити своїм природним пристрастям здобути перемогу над собою,
тому що знав, що той, хто панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Якби ним керували людські почуття, то він би вирішив, що Господь віддав
його ворога в його руки, аби він міг вбити його і прийняти на себе правління
Ізраїлем. Розум Саула був у такому стані, що його авторитет не був шанований
і народ ставав невіруючим і деморалізованим. Однак той факт, що Саул був
Богом обраний царем над Ізраїлем, гарантував йому безпеку, тому що Давид
сумлінно служив Богові і в жодному разі не хотів заподіяти шкоду помазанику
Господа». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1021.

б. Опишіть, як Давид звернувся до серця Саула. 1 Самуїлова 24:8-16.

в. Чого ми повинні навчитися з обережності Давида, яку він виявив до
ймовірно хорошої реакції Саула на його милість? 			
Вірші 17-22; Від Матвія 10:16.

«Почувши такі слова, Саул був вражений, бо не міг заперечити їхньої щирості.
Він був глибоко зворушений від однієї думки про те, що перебував у повній владі
мужа, котрого хотів позбавити життя...
Знаючи з минулих досвідів, на що здатний Саул, Давид не повірив запевненням царя і не сподівався, що це каяття буде тривалим. Тому, коли Саул
повернувся додому, Давид залишився у своїй гірській фортеці.
Часом ворожнеча, яку виношують проти Божих слуг ті, що віддалися у владу
сатани, поступається місцем примиренню і почуттю прихильності, але ця переміна не завжди буває тривалою». – Патріархи і пророки. – С.662.
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Вівторок

а. Що сталося в той час, коли Ізраїль, очевидно, найбільше потребував
керівництва і захисту? 1 Самуїлова 25:1 (перша частина).

«Саме тоді, коли країна страждала від внутрішніх конфліктів, коли спокійна
порада побожного Самуїла була, як ніколи, необхідна, Бог дав спочинок Своєму
старому слузі. Гіркими були думки людей, коли вони дивилися на мирне місце
його спочинку і згадували про нерозважливість, якої припустилися, відкидаючи
правління того, котрий перебував у таких тісних стосунках з Небом, і, здавалося,
зв’язував увесь Ізраїль з престолом Єгови. Це Самуїл навчив їх любити Бога і
коритися Йому, але тепер, коли він помер, люди почували себе залишеними
на милість царя, котрий об’єднався з сатаною і розлучає народ з Богом та Небом». – Патріархи і пророки. – С.664.
«Порівнюючи життя Саула з життям Самуїла, люди бачили, якої помилки
вони припустилися у своєму бажанні мати царя...
Тепер люди відчували, що Бог залишає їх. Здавалося, їхній цар повністю
збожеволів; правосуддям знехтували, а порядок перетворився на безлад». – Там
саме. – С.663.

б. Куди втік Давид після смерті Самуїла і що було там у нього на серці?
Вірш 1 (ост. частина); Псалом 120:1, 2; 121:2, 7, 8.

«Давид мав нагоду підшукати більш надійне місце; він пішов у пустелю Паран.
Саме там він склав 120-й і 121-й псалми». – Там саме. – С.664.

в. Як добрий дух Давида був випробуваний у Парані? 1 Самуїлова 25:4-12.

«Давид і його люди були надійним захистом для Навалових пастухів і отар,
тому тепер вони зверталися з проханням, щоб цей багатий чоловік дав щось зі
свого достатку для задоволення потреб людей, котрі зробили йому таку цінну
послугу. Давид і його люди могли б самі взяти з його овець і худоби, та вони не
зробили цього. Вони повелися чесно. Однак Навал не оцінив їхньої добропорядності». – Там саме. – С.665.
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27 січня

4. ВПЛИВ, ЩО ПОМ’ЯКШУЄ
а. Опишіть реакцію Давида на невдячність Навала.				
1 Самуїлова 25:13, 21, 22.

«Давид наказав своїм людям готуватися до сутички, тому що вирішив покарати чоловіка, котрий відмовив йому в тому, на що він мав право, додавши до
свого несправедливого вчинку ще й образу. Звичайно, таке імпульсивне рішення
відповідало більше характерові Саула, ніж Давида, але синові Єссея ще потрібно
було навчитися терпіння в школі страждань». – Патріархи і пророки. – С.665.

б. Як відреагувала Авіґаїл, дружина Навала? Вірші 14-20.

в. Чого ми можемо навчитися у Авіґаїл з того, як вона зустріла Давида?
Вірші 23-31.

«Благочестя Авіґаїл, подібно до пахощів квітки, несвідомо відбивалось на її
обличчі, у словах і жестах. Дух Божого Сина наповнював її душу. Слова жінки,
приправлені благодаттю, сповнені доброти й миру, справили Небесний вплив.
Почуття Давида перемінились на краще; він перебував у страху від думки про
те, якими могли би бути наслідки його нерозважливого кроку.
«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть» (Від Матвія
5:9). О, якби більше було таких жінок, як оця ізраїльтянка, котрі вгамовували б
почуття гніву, стримували від нерозважливих учинків і відводили лихо своїми
спокійними, мудрими словами.
Посвячене християнське життя завжди розповсюджує світло, розраду та
мир. Воно вирізняється чистотою, простотою і корисністю. Його рушійною силою
є безкорислива любов, яка освячує усе навкруги. Таке життя сповнене присутністю Христа, і той, хто ним живе, залишає за собою світлий слід, куди б він не
йшов. Авіґаїл була мудрою порадницею, вміла надихати на добре. Під впливом
її розсудливих слів гнів Давида вщух. Тепер він був переконаний, що вчинив
нерозумно, втративши контроль над собою.
З покірним серцем він прийняв докір, що повністю узгоджувалося зі словами його псалма: «Як праведний вразить мене, – то це милість, а докорить
мені, – це олива на голову» (Псалом 141:5)». – Там саме. – С.667.
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5. ПРИЙМАЮЧИ ВИКРИТТЯ З ВДЯЧНІСТЮ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування наступної суботи!

Четвер

а. Поясніть глибину подяки Давида за пом’якшувальний дух Авіґаїл. Який
урок міститься в цьому для нас? 1 Самуїлова 25:32-35.

«Є чимало таких, котрі думають, що заслуговують похвали, приймаючи докір
без роздратування, але як мало тих, які дякують від щирого серця за докір і благословляють людей, котрі намагаються спасти їх від лихих вчинків». – Патріархи
і пророки. – С.667.

б. Як Давид зростав, переживаючи усі ці досвіди? До римлян 5:3-5.

«Давид поклявся, що Навал і весь його дім повинні загинути, але тепер він
побачив, що неправильно було не тільки давати таку клятву, але й виконувати
її». // Ознаки часу, 26 жовтня 1888 року.

в. Хоча вплив Авіґаїл мав прекрасні результати, який наступний неправильний крок зробив Давид? Чому цей крок був неправильним? 		
1 Самуїлова 25:38-44.
«Пізніше Давид взяв Авіґаїл собі за дружину. У нього вже була дружина, але
тогочасний звичай згубно позначився і на його рішеннях та діях. Навіть великі і
праведні мужі помилялись, запозичуючи світські звичаї. Упродовж усього свого
життя Давид гостро відчував гіркі результати свого багатоженства». – Патріархи
і пророки. – С.668.

П’ятниця

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

29 січня

1. Як Бог багато разів зберігав і захищав мене, подібно до того як
Він зберігав Давида?
2. Що утримувало Давида від заподіяння шкоди Саулові? Як Саул
відреагував на це?
3. Який вплив мала несвоєчасна смерть пророка під час духовної
кризи серед Адвентистів Сьомого Дня?
4. Чого я повинен навчитися з тих випадків, коли мені доводилося
мати справу з кимось, подібним до Навала?
5. Про що я повинен пам’ятати наступного разу, коли мене будуть
у чомусь звинувачувати?
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ
ПІВНІЧНОГО КІВУ, ДРК

Північне Ківу – це провінція
Демократичної Республіки Конго (ДРК),
що розташована в центральній Африці.
Ця провінція знаходиться у східній частині
ДРК і межує з республіками Руанда і
Уганда, і тому прикріплена до Унійної Місії
Руанди АСДРР.
У 2006 році брати з Руанди приїхали
в Північне Ківу, де вони поширювали
брошури і проводили Біблійні курси, досягнувши прекрасних результатів.
Минув рік, і група зі 156 душ з радістю приєдналася до церкви через
водне хрещення. На сьогодні нараховується 750 хрещених членів. Робота
продовжує постійно розвиватися в цьому регіоні.
На жаль, частина тих, хто приєдналися – 14 вчителів з інших
деномінацій, які були виключені з їхніх церков за їхню віру, і вони автоматично втратили свою роботу. Ці вчителі продовжували жити у своїх оселях,
виживаючи за рахунок городів, саджаючи рівно стільки, скільки потрібно
щоб прогодувати свої сім’ї. Наші діти не можуть ходити до школи через
суботу, і ця проблема торкнулася 80% нашої молоді.
Божі діти тут могли б впоратися і вижити, але через війни, які постійно
ведуться в цьому регіоні, вони не можуть довго жити на одному і тому ж
місці. Братам та сестрам усе ж довелося тікати, коли настав сезон посіву.
Групи солдат прийшли і забрали все, що було вирощено.
Після усіх цих подій ми придбали 4 гектари землі для братів, щоб
вони разом могли займатися сільським господарством, а також побудувати там початкову школу і Дім молитви. За Божим провидінням ми вже
маємо вчителів і учнів, які хотіли б отримати освіту, дотримуючись Його
принципів. Нам сказано «відкривати школи для навчання і підготовки наших дітей, а також заохочувати молодь навчатися в цих школах. У наших
освітніх установах повинні бути вчителі, які бояться Бога і дотримуються
Його заповідей». – Рукописи. – Т.4. – С.109. Тому ми звертаємося до всіх
наших братів, сестер і друзів по всьому світові з проханням про допомогу.
Ми молимося про те, аби Бог так вплинув на ваші серця, щоб ви щедро
пожертвували на цей проєкт, аби Господь міг бути прославлений, а звістка
спасіння могла бути донесена всім племенам, народам і язикам.
Ми заздалегідь дякуємо вам за ваш щедрий внесок у цей будівельний
проєкт.
Ваші брати та сестри з
Північного Африканського Регіону

32

Урок 6

Субота, 6 лютого 2021 року

Давид i Саул
«Господь моє світло й спасіння моє, – кого буду боятись? Господь – то
твердиня мого життя, – кого буду лякатись?» (Псалом 27:1).

Додаткові матеріали для вивчення:
Служіння зцілення. – С.484-493.

Неділя

31 січня

1. У ПУСТЕЛІ ЗІФ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Північного Ківу, ДРК!

«Вірним Богові нічого боятися людської сили чи ненависті сатани». – Бажання
віків. – С.356.

а. Опишіть ставлення Давида до його переслідувача. 1 Самуїлова 26:2, 7-16.

«Коли [життя] Саула неодноразово опинялося під владою [Давида], чиї прихильники хотіли вбити його, Давид не дозволяв їм цього зробити, хоча перебував
у постійному страхові за своє життя і був переслідуваний Саулом, наче дикий
звір». – Духовні дари. – Т.4А. – С.91.

б. Чому Саул був настільки небезпечний, навіть зараз? Вірші 17-21.

«Після того як зловмисники зроблять або скажуть щось лихе на слуг Господніх, ними інколи опановує переконання, що вони чинять помилку. Дух Господній
бореться з ними; вони впокорюють свої серця перед Богом і тими, чию репутацію
намагалися зіпсувати; такі люди можуть навіть змінити ставлення до них. Однак
проходить час і вони знову й знову починають прислуховуватись до навіювань
лукавого; колишні сумніви відроджуються, ворожнеча, яка на певний час затихла,
прокидається, і вони беруться за ту саму роботу, в якій колись каялися і яку на
деякий час залишили. Знову вони говорять погане, звинувачуючи та осуджуючи
найжорстокішим чином тих, перед ким так щиро каялись. У таких випадках сатана
може використати ці душі з набагато більшим успіхом, ніж раніше, тому що вони
відкинули значно більше світло». – Патріархи і пророки. – С.662, 663.
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2. ЗЛО ЗАЗДРОСТІ
а. Наскільки можна було довіряти відгуку Саула на милість Давида і чому?
1 Самуїлова 26:23-25; 27:1.

«Цей другий випадок, коли Давид виявив пошану до життя монарха, справив
глибоке враження на Саула, змушуючи його ще з більшою покорою визнати
власну провину. Така доброта вразила й впокорила його... Та Єссеїв син не
вірив у те, що цар довго залишатиметься у такому настрої». – Патріархи і пророки. – С.671, 672.
«[Саул] прислухався до будь-якого неправдивого свідчення, охоче приймаючи
все, що порочило характер Давида, сподіваючись таким чином знайти вибачення прояву своєї заздрості й ненависті, які зростали, до того, хто був помазаний
на престол Ізраїлю. Він схвалював усілякі чутки, незалежно від того, наскільки
несумісними і суперечливими вони були відносно колишнього характеру і звичок
Давида». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1019.

б. Поясніть, як заздрість, яка зіпсувала життя Саула, є поширеною причиною нещастя багатьох людей у наш час? 				
Приповісті 14:30 (ост. частина); 27:4.

«Заздрість зробила Саула нещасним, наражаючи на небезпеку його скромного слугу. Яке ж невимовне лихо спричинює в нашому світі ця недобра риса
характеру!.. Заздрість – це плід гордості, і, якщо її виношувати в серці, вона
призведе до ненависті і, врешті-решт, до помсти та вбивства. Сатана виявив
свій характер, викликаючи лють Саула проти того, хто не заподіяв йому жодного
зла». – Патріархи і пророки. – С.651.
«Заздрість і ревнощі – це як дві сестри, які переплітаються у своїх діях.
Заздрість спонукає людину бажати якихось благ, якими володіє інша людина, і
змушує її використовувати будь-які підвладні їй засоби, аби зганьбити і заподіяти шкоду характеру і репутації тієї людини, на місці котрої вона хотіла би бути.
Поширюються чутки, брехня і наклепницькі розмови, і все, що тільки можна
використати, буде застосовано, аби представити того, кому людина заздрить, у
несприятливому світлі перед людьми. Ревнощі спонукають людину підозрювати
іншу в прагненні позбавити її переваг або посади. Саул мав і заздрість, і ревнощі». // Ознаки часу, 2 листопада 1888 року.
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3. КОТЯЧИСЬ ЗІ СХИЛУ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Північного Ківу, ДРК!

а. Окрім заздрості, назвіть ще одну рису характеру Саула, якої слід уникати.
Від Івана 12:43.
«Великим недоліком Саула було те, що він любив, аби його хвалили. Ця
риса справляла домінуючий вплив на його дії й думки; усе навколо свідчило про
його жадобу похвали й самозвеличення. У визначенні того, що є правильним,
а що помилковим, Саул керувався досить низькими стандартами – схваленням
народу. Ніхто не може перебувати в безпеці, якщо намагається догодити людям,
не шукаючи перш за все Божого схвалення». – Патріархи і пророки. – С.650.

б. Які наслідки трагічного досвіду Саула повинні змусити кожну богобоязливу душу почути застереження? Приповісті 26:24-27.

«Цар боровся не проти Давида, людини, яка не завдала йому ніякої шкоди.
Він боровся проти Царя Неба: бо коли сатані дозволено керувати розумом, яким
не керує Єгова, то він буде керувати ним за своїм уподобанням, поки людина,
що опинилася в такий спосіб під його владою, не стане ефективним знаряддям
для виконання його планів. Ворожнеча великого автора гріха проти цілей Бога є
настільки запеклою, його сила зла є настільки жахливою, що, коли люди відділяються від Бога, сатана впливає на них, і їхній розум дедалі більше підкоряється
йому, доки вони не відкинуть страх Божий і повагу людей і не стануть зухвалими
і відкритими ворогами Бога і Його народу». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1019.

в. Як злість, яку плекав Саул, подіяла проти нього самого і вплинула на
весь народ? Псалом 52:4-7; Ісаї 3:12 (друга частина).

«Який приклад Саул подавав підданим свого царства своїм відчайдушним
переслідуванням Давида, яке не мало ніякого пояснення! Який запис про це було
зроблено на сторінках історії для майбутніх поколінь! Він прагнув направити увесь
потік сили свого царства в канал своєї власної ненависті в гонитві за невинною
людиною. Усе це справило деморалізуючий вплив на Ізраїль». – Там саме.
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4. ВИКРИТТЯ КОРЕНЯ
а. Що є справжньою першопричиною заздрості? 				
Від Луки 4:5-8; Від Матвія 27:17, 18, 29-31.

«Зрада, суд і розп’яття Христа були заплановані занепалим ворогом. Його
ненависть, яка втілена в смерті Сина Божого, привела до того, що його справжній
диявольський характер був розкритий усім створеним істотам, які не згрішили.
Святі ангели були охоплені жахом від того, що один з них міг впасти так
сильно, що став здатний на таку жорстокість». – Дух Пророцтва. – Т.3. – С.183.

б. Опишіть особливу тактику ворога проти нас сьогодні. Якова 3:14-16.

«Спокуса розуму – робота сатани. Він нашіптує свої оманливі поради і викликає коливання, сумніви, зневіру і підозру до слів і дій того, на кому лежить
відповідальність, і хто у своїй роботі прагне виконувати волю Божу. Особлива мета
сатани – постійно оточувати обраних Богом служителів тривогами, утрудненнями
і протидією, аби перешкодити їм у роботі і, якщо можливо, позбавити їх мужності.
Заздрість, сварки і злі підозри можуть значною мірою звести нанівець усі зусилля, які служителі Божі, котрі обрані для особливої роботи, спроможні докласти.
План сатани задуманий так, щоб за допомогою своїх агентів відводити
служителів Божих від їхнього обов’язку. Усіх тих, у кому він викликає недовіру і
підозрілість, він використовує як свої знаряддя... Природною рисою людини, яка
не знаходиться під безпосереднім впливом Духа Божого, є схильність до заздрості, ревнощів і жахливої підозрілості. Себелюбні душі, які не в змозі приборкати
ці якості, під їхнім впливом будуть всіляко пакостити ближнім, навіть знищувати
їх, аби самим пройти по їхніх головах». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.343.
«Попереду небезпечні часи. У світі дедалі збільшуються різні лиха і злочини.
У церкві людська влада і авторитет набувають домінуючої сили і ті, котрі обрані
на відповідальні пости, думають, що це дає їм переважне право панувати.
Мужі, які покликані Богом зайняти відповідальну посаду в Його роботі, повинні
розвивати і виховувати в собі почуття упокореної і цілковитої залежності від Нього.
Вони не повинні прагнути, аби мати більше влади, тому що Бог не закликав їх
для того, щоб вони панували, але для того, щоб вони виробляли відповідні плани
і радилися зі своїми співробітниками. Кожен працівник повинен прагнути, щоб
у всьому підкорятися вимогам і повчанням Божим». – Там саме. – Т.9. – С.270.

36

Четвер

4 лютого

5. НАДІЯ СЕРЕД БУРІ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Північного Ківу, ДРК!

а. На відміну від Саула, як ми можемо бути натхненні поведінкою Давида
в пустелі, навіть у часи, котрі є найважчі і призводять до зневіри?
Псалом 27:1-3; 59:1-4, 18.

«Давид написав багато псалмів у пустелі, куди він був змушений втекти
з метою безпеки... Проходячи таким чином через суворі випробування і труднощі, Давид виявив непохитну віру в Бога і був особливим чином натхненний
Його Духом, коли складав свої пісні, в яких розповідав про свої небезпеки і
визволення, підносячи хвалу і славу Богу, своєму милостивому Визволителю. У
цих псалмах можна побачити дух завзяття, посвяти і святості». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.386, 387.

б. Яка надія надихала серце Давида в печері? Як ця надія може відобразитися
також і в нашому житті? Псалом 142:2-8; 31:24, 25.

«Вам не варто дивуватися тому, що не все на нашому шляху в небо є сприятливим... Щодня просувайтеся вперед, вимовляючи молитву Давида: «Зміцняй
стопи мої на дорогах Твоїх, щоб кроки мої не хиталися!» Усі шляхи життя оточені небезпеками, але ми в безпеці, якщо йдемо туди, куди веде нас Господь,
довіряючи Тому, Чий голос говорить нам: «Іди за Мною». – Біблійний коментар
АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1143.

П’ятниця

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

5 лютого

1. Як я можу розвинути дух, подібний до духу Давида, стосовно тих
людей, які можуть мене ненавидіти?
2. Чим ревнощі відрізняються від заздрості? Чому я повинен уникати
цих якостей?
3. Що спонукало Саула вдатися до такої рішучості знищити свого
суперника?
4. Опишіть, яким чином сатана сьогодні використовує заздрість як
зброю проти народу Божого.
5. Як Бог часто втішав і підбадьорював мене, подібно до того як Бог
втішав і підбадьорював Давида у печері?
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Урок 7

Субота, 13 лютого 2021 року

Небезпека компромiсу
«На Бога надію кладу й не боюсь, – що людина учинить мені?»		
							
(Псалом 56:12).
«До тих пір, поки душа непохитно вірить і сподівається на доброчесність і
силу викуплення, вона буде триматися принципу твердо, наче скеля, і всі сили
сатани та його ангелів не зможуть похитнути її чесності». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.357, 358.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.672-674, 690-696.

Неділя

7 лютого

1. ПЕРЕБУВАЮЧИ З АХІШЕМ В ҐАТІ
а. Чому спосіб, яким Давид вирішив позбутися утиску Саула, суперечив
волі Бога? 1 Самуїлова 27:1-4.

«Рішення Давида про те, що Саул неодмінно виконає свій кривавий задум,
визріло в нього без жодних на те Божих вказівок. Навіть коли Саул влаштовував змову і намагався вбити його, Господь працював над тим, щоб забезпечити
царство Давиду. Бог здійснює Свої плани, навіть коли для людських очей вони
оповиті таємницею. Люди не в змозі зрозуміти Божі шляхи, дивлячись на речі
поверхово і сприймаючи випробування, спокуси та труднощі, які Бог допускає
для них як щось недобре, що приносить їм лише загибель. Так міркував і Давид,
не заглиблюючись у суть справи і забуваючи про Божі обітниці. Він навіть сумнівався у тому, що колись посяде престол. Довготривалі випробування ослабили
його віру і вичерпали терпіння.
Господь не посилав Давида шукати захисту у филистимлян – найзапекліших
ворогів Ізраїлю. Саме цей народ залишався серед його найлютіших ворогів до
самого кінця, проте він утік до них, шукаючи допомоги в скрутний для себе час...
Бог призначив Давида піднести свій прапор в Юдейській землі, але через брак
віри він залишив своє відповідальне становище без вказівки Господа». – Патріархи і пророки. – С.672.
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Понеділок

8 лютого

2. НЕ ТЕ МІСЦЕ, НЕ ТІ СЛОВА
а. Як Ахіш прийняв Давида? Яким чином ми також можемо бути в небезпеці
повторити помилку Давида? 1 Самуїлова 27:5-7.

«Бог був зганьблений невір’ям Давида. Филистимляни боялися його більше, ніж Саула з його військом, а він, заручившись їхньою підтримкою, виявив
слабкість свого народу. Таким чином, Давид заохотив цих безжалісних ворогів
гнобити Ізраїль. Давид був помазаний, щоб стояти на захисті Божого народу, і
Господь не бажає, щоб Його слуги заохочували нечестивих, вказуючи на слабкі
сторони Його народу або виявляючи байдужість у добробуті народу. Більше
того, у братів Давида склалося враження, нібито він перейшов до язичників, аби
служити їхнім богам. Цей вчинок дав привід для хибного трактування його дій, і
багато хто поставився до нього з упередженням. Давид зробив саме те, чого так
бажав сатана, оскільки прохання про притулок у филистимлян викликало велику
радість у ворогів Бога та Його народу. Звичайно, Давид і далі поклонявся Богові,
залишаючись відданим Його справі, але пожертвував довір’ям до Нього задля
особистої безпеки і таким чином заплямував свою чесність і вірність – чесноти,
яких Бог очікує від Своїх слуг.
Филистимський цар радісно прийняв Давида. Такий теплий прийом пояснювався певною мірою тим, що цар був у захопленні від військових обдарувань
Давида; крім того його марнославству лестила думка про те, що єврей шукає у
нього захисту». – Патріархи і пророки. – С.672, 673.

б. Яке зло стало результатом оманливих слів Давида? Вірші 8-12.

«Під час перебування у цьому відокремленому місті [Ціклаґу] Давид провадив війни з ґешуреянами, ґірзеянами, амаликитянами, не залишаючи нікого
серед живих, щоб про це не стало відомо в Ґаті. Повертаючись із бою, він давав
Ахішові зрозуміти, ніби воював зі своїм народом – Ізраїлем. Внаслідок цього у
филистимського царя склалося враження, що Давид сприяє їхньому державному зміцненню... Давид знав, що згідно з волею Божою повинен буде знищити
язичницькі племена, але, вдаючись до обману, чинив не за волею Божою». – Там
саме. – С.673.
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Вівторок

9 лютого

3. ПОТРЕБА У БОЖОМУ ВИЗВОЛЕННІ
а. Як Давида спіткали серйозніші неприємності? 1 Самуїлова 28:1, 2. Яка
його молитва свідчить про те, що згодом такі помилки стали для нього
уроком? Псалом 141:3.
«Давид не мав наміру піднімати руку на свій народ, але не знав, як вчинити;
він вірив, що обставини самі вкажуть йому на його обов’язок. Він ухилявся від
прямої відповіді царю, говорячи: «Тепер ти пізнаєш, що зробить твій раб»
(1 Самуїлова 28:2). Ахіш зрозумів ці слова як обіцянку допомоги у війні, що має
відбутись, і присягнув, що виявить Давидові велику честь, давши йому високу
посаду при своєму дворі». – Патріархи і пророки. – С.674.

б. Незважаючи на помилку Давида, як Господь милостиво визволив його
з цього скрутного становища з Ахішем? 1 Самуїлова 29:1-5.

«Для [Давида] було б значно краще знайти притулок серед гір – непорушної
Божої фортеці, аніж серед ворогів Єгови та Його народу. Але Господь у Своїй
великій милості не покарав Свого слугу за вчинену ним помилку, залишивши
його у відчаї та розгубленості, бо хоча Давид і знехтував Божественною силою,
хоча спіткнувся й зійшов зі шляху бездоганної чесності, але бажанням його серця
завжди було зберігати вірність Богові. У той час як сатана та його воїнство займалися тим, що допомагали противникам Бога та Ізраїлю розробляти підступні
плани проти царя, що відступив від Бога, Господні ангели намагалися визволити
Давида з тієї небезпеки, яка йому загрожувала. Небесні вісники так вплинули на
мислення филистимських князів, що викликали в них протест проти участі Давида
та його людей у битві, яка мала відбутись». – Там саме. – С.690.

в. Опишіть ставлення Ахіша, коли він відправляв Давида додому. Вірші
6-11. Які почуття це повинно було пробудити у Давида?

«Відповідь Ахіша правдоподібно пробудила в серці Давида почуття сорому
та докори сумління; він розумів, яким негідним вчинком був для Божого слуги
той обман, до якого він принизився». – Там саме. – С.691.
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Середа

10 лютого

4. ЄДИНА НАДІЯ
а. Наскільки важливо є те, щоб наша мова була чистою, особливо в ці
останні дні? Яким єдиним чином це можливо? 			
Об’явлення 14:1, 5; Якова 4:8.

«Нехай ваше життя буде вільне від брехні». – Виховання дітей. – С.150.

б. Опишіть, з чим зіткнувся Давид у Ціклаґу. 1 Самуїлова 30:1-6.
«Так Давид знову був покараний за своє невір’я, яке привело його у филистимську землю. Тепер він мав змогу переконатись, яким небезпечним було
перебування серед ворогів Бога та Його народу». – Патріархи і пророки. – С.692.

в. Яке рішення прийняв Давид у цей кризовий час? 			
Вірш 7 (перша частина); Псалом 56:1-4, 11-13.

«Як міг [Давид] очікувати, що Бог Ізраїля захистить його, коли оселився
серед найлютіших ворогів свого народу?.. Невже розумно було сподіватися
врятувати себе, намагаючись знайти притулок серед народу, який Бог вирішив
знищити?» // Ознаки часу, 9 листопада 1888 року.
«Давид, здавалося, був позбавлений усякої людської підтримки. Усе, що було
дорогим для нього на цій землі, було відібрано. Саул змусив його тікати з рідної
землі; филистимляни прогнали з табору; амаликитяни сплюндрували його місто;
його дружини й діти стали в’язнями, а добрі друзі повстали проти нього і навіть
погрожували смертю. У цей надзвичайно скрутний час Давид, замість того щоби
впадати у відчай, звернувся за допомогою до Бога. Він «зміцнився Господом»
(1 Самуїлова 30:6). Давид переглянув своє минуле, багате на різноманітні події
життя. Чи Господь коли-небудь залишав його? Згадуючи про численні докази
Божої ласки, Давид знайшов підбадьорення для своєї душі. Оточення Давида
своїм відчаєм та безнадією робили власні страждання вдвічі важчими, у той
час як Божий муж, котрий мав значно більшу причину для горя, зберігав силу
духа. «Коли страх обгортає мене, я надію на Тебе кладу» (Псалом 56:4), – повторювало його серце. Хоча сам він не бачив виходу з цієї важкої ситуації, Бог
бачив його страждання і бажав вказати, що він має робити». – Патріархи і
пророки. – С.692, 693.
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Четвер

11 лютого

5. НАШ ЩЕДРИЙ ПОДАТЕЛЬ
а. Як Господь вшанував молитву Давида? 1 Самуїлова 30:7-9, 16-19.

«Амаликитяни вирішили зберегти життя полонених, плануючи зробити свою
перемогу більш тріумфальною, привівши із собою велику кількість полонених,
яких пізніше мали намір продати в рабство. Так, несвідомо для себе, язичники
виконали Божий намір і не завдали шкоди полоненим, які змогли пізніше повернутися до своїх чоловіків і батьків». – Патріархи і пророки. – С.694.

б. Який духовний урок міститься в рішенні Давида щодо здобутої здобичі?
Вірші 20-26; Від Івана 4:36-38.

«Повернувшись до своїх товаришів, які залишилися позаду, найбільш егоїстичні і непокірні з групи 400 воїнів почали наполягати, щоб не ділитися здобиччю
з тими, котрі не брали участі в битві, говорячи, що для них достатньо отримати
своїх дружин і дітей. Але Давид не міг погодитися з таким рішенням [1 Самуїлова
30:23, 24 цитується]. Так і було зроблено; пізніше в Ізраїлі це стало законом, що
всі, котрі мали відношення до військових походів, отримували таку ж саму частку
здобичі, як і ті, що брали безпосередньо участь у боях». – Там саме. – С.694.
«Сьогодні на великій Божій ниві потрібні і сівачі, і женці. З тих, хто прямує
на роботу, хай одні сіють, а інші жнуть; але пам’ятайте, що ні ті, ні інші ніколи не
повинні привласнювати собі славу за успіх своєї роботи...
«А хто жне, той заплату бере, та збирає врожай в життя вічне, щоб
хто сіє й хто жне – разом раділи» (Від Івана 4:36). Прочитайте уважно ці слова. Вивчіть їхній зміст, тому що вони представляють Божий план». – Служителі
Євангелії. – С.409.

П’ятниця

12 лютого

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як ми можемо уникнути керуватися логікою Давида, коли він
утік до Ґату?
2. Поясніть небезпеки, які властиві світському стилю дипломатії.
3. Обговоріть способи, за допомогою яких Бог спасає щирі душі зі
скрутних ситуацій.
4. Опишіть історію появи 56 Псалма.
5. Яка нагорода за духовну сівбу та жнива?
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Урок 8

Субота, 20 лютого 2021 року

Смиренного звеличено
«Хто бо підноситься – буде впокорений, а хто впокоряється – той піднесеться» (Від Луки 14:11).
«З цього часу Ізраїль отримав царя згідно з Божественним призначенням.
Той, який терпляче чекав Господнього втручання, став свідком виконання Божої
обітниці». – Патріархи і пророки. – С.702.
Додаткові матеріали:
Патріархи і пророки. – С.675-689, 697-706.

Неділя

14 лютого

1. ЗНИЩЕНА ЗАЗДРІСТЮ ЦАРСЬКА ВЛАДА
а. Поясніть результати нехтування царем Саулом своїми обов’язками
керівника і глибину пороку, в який він занурився. 				
1 Самуїлова 28:1 (перша частина), 5-7.

«Доки цар і його радники планували, як спіймати Давида, державними
справами погано керували, вони були знехтувані... Дотримуючись веління
сатани, Саул сам прискорював той результат, якого він намагався уникнути
своїми неосвяченими здібностями». – Біблійний коментар АСД [з коментарів
Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.1019.
«[Саул] відкинув Бога, і, врешті-решт, аби отримати інформацію, звернувся до жінки, яка уклала заповіт зі смертю і угоду з пеклом». – Духовні
дари. – Т.4А. – С.84.

б. Звідки ми знаємо, що сатана брехнею заманив царя до його смерті?
Вірші 8, 11, 13-20; Йова 7:9.

«Але не святий Божий пророк був викликаний заклинанням чарівниці. Самуїла не було у тому лігві злих духів. Це надприродне з’явлення було викликане
лише силою сатани. Сатані однаково легко прийняти вид Самуїла, як і ангела
світла, коли він спокушав Христа у пустелі». – Патріархи і пророки. – С.679.
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Понеділок

15 лютого

2. ПРЕСТОЛ ВІЛЬНИЙ
а. Що зрештою вбило царя Саула? 1 Самуїлова 31:1-6; 1 хронік 10:13, 14.

«Непокірний Саул був обманутий і зведений сатаною. Робота спокусника
полягає в тому, щоб применшити значення гріха, зробити шлях беззаконня
легким і привабливим, засліпити розум, щоб людина не сприйняла Господніх
застережень і погроз. Сатана, застосовуючи свою демонічну силу, спонукав
Саула виправдовувати себе, незважаючи на докори та застереження Самуїла.
Тепер же, у скрутний для царя час, він зненацька змінив своє ставлення до нього,
вказуючи на потворність його гріха та позбавляючи надії на прощення, щоб таким
чином довести його до відчаю. Вже нічого гіршого не можна було й придумати,
щоб позбавити Саула мужності, затьмарити його розум та призвести до відчаю
і самогубства...
Спілкуючись із духом темряви, Саул згубив самого себе». – Патріархи і
пророки. – С.680, 681.
«Саул знав, що цим останнім вчинком, зверненням до ворожки в Ен-Дорі,
він відрізав останню нитку, яка зв’язує його з Богом... Чаша його беззаконня
наповнилася». – Духовні дари. – Т.4А. – С.85.

б. Яку чітку заборону дає Бог проти удаваного спілкування з мертвими
(некромантії)? Повторення Закону 18:10-12; Левит 20:27.

в. Чого ми повинні навчитися, з того як Давид відреагував на смерть Саула?
2 Самуїлова 1:4, 11, 12, 17-21; Від Матвія 5:43-45.

«Горе Давида з приводу смерті Саула було щирим і глибоким, що свідчило
про великодушність благородної натури. Загибель ворога не тішила його. Перешкода, що заважала Давидові зійти на престол Ізраїлю, була усунута, та це не
принесло йому радості. Смерть Саула стерла з пам’яті згадку про його підозри і
жорстокість; тепер він думав лише про те, що було в ньому колись благородного
і гідного царського достоїнства. Ім’я Саула було пов’язане з ім’ям Йонатана – щирого та безкорисливого друга». – Патріархи і пророки. – С.695, 696.
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Вівторок

16 лютого

3. МИЛОСЕРДЯ ДО ВОРОГІВ
а. Розкажіть про діяльність Давида після його часу скорботи. 			
2 Самуїлова 2:1-7.

б. Ким був Авнер і як він став причиною проблем Давида? Вірші 8-11.
«Обставини, в яких опинився Авнер, вплинули на формування його характеру,
показавши його честолюбство та безпринципність. Перебуваючи у тісному зв’язку
зі Саулом, він під його впливом почав виявляти презирство до мужа, якого Бог
обрав царем над Ізраїлем. Його ненависть стала ще сильнішою після гострого
докору Давида на його адресу за те, що той спав у таборі, коли були викрадені
глечик з водою і спис царя, що знаходилися поруч зі Саулом... [1 Самуїлова
26:15-16 цитується]. Цей докір терзав Авнерову душу, і він вирішив помститися,
призвівши Ізраїля до розділення з метою власного звеличення». – Патріархи і
пророки. – С.698, 699.

в. Яким чином було вирішено питання з престолом? Як Давид зворушив
серця ізраїльського народу своїм благородством до того, хто був його
ворогом? 2 Самуїлова 3:1, 30-37.
«Великодушне ставлення Давида до того, хто був колись його найлютішим
ворогом, викликало довір’я й захоплення усього Ізраїлю...
[Авнер] уперто опирався сходженню на престол царя, призначеного Богом,
сподіваючись здобути славу для себе… Якби Авнерові пощастило здійснити свій
намір, то здібності й честолюбство, його великий вплив і відсутність благочестя
створили б велику загрозу для престолу Давида, а також для миру й процвітання
народу». – Там саме. – С.700.

г. Як Давид відреагував на дії тих людей, які бажали добитися його
прихильності, вбивши сина Саула, Іш-Бошета, його потенційного суперника? 2 Самуїлова 4:5, 6, 9-12.
«Але Давид, престол якого утвердив Сам Бог, визволяючи його від противників, не бажав зміцнювати свою владу ціною віроломства». – Там саме. – С.701.
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Середа

17 лютого

4. ЗДОБУТІ УРОКИ
а. Яким чином Давид за допомогою характеру, який він розвинув, отримав
підтримку всього Ізраїлю? 2 Самуїлова 5:1-5, 10; Від Луки 14:11 (ост.
частина).

«Боже Провидіння відкрило Давидові шлях до престолу. Не честолюбство
керувало ним, бо він не шукав слави». – Патріархи і пророки. – С.701.
«Непохитність, смиренність, любов до справедливості та рішучий характер
[Давида] зробили його здатним здійснювати високі цілі Бога...
Його релігійний характер був щирим і ревним. Саме коли Давид був вірним
Богові і володів цими піднесеними якостями характеру, Бог назвав його «мужем
за серцем Своїм». – Духовні дари. – Т.4А. – С.85, 86.

б. Як Давид планував визнати Божу верховну владу? 2 Самуїлова 6:1, 2.

в. Що сталося з Уззою і чому? Вірші 3-7; Числа 4:15; 7:6-9.

«Доля, що спіткала Уззу, була Божественним судом за порушення дуже
чіткого повеління. Через Мойсея Господь дав спеціальну вказівку щодо перенесення ковчега... При винесенні ковчега з Кір’ят-Єаріма була допущена очевидна
і непростима неповага до Господніх вказівок». – Патріархи і пророки. – С.705.
«На Уззі лежала тяжка вина самовпевненості. Порушення Божого Закону
притупило в людській свідомості почуття його святості. Маючи за собою невизнані гріхи, незважаючи на Божественну заборону, Узза насмілився доторкнутися
до символу Божої присутності. Бог не може прийняти часткового послуху або
недбалого ставлення до Його Заповідей. Покаранням, яке спіткало Уззу, Він
бажав показати усьому Ізраїлеві важливість чіткого дотримання Його вимог.
Таким чином смерть однієї людини могла привести народ до каяття і запобігти
покаранню тисяч». – Там саме. – С.706.
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Четвер

18 лютого

5. УНИКАЮЧИ САМОВПЕВНЕНОСТІ
а. Які застереження ми повинні почути проти зухвалої і гордої людської
схильності до різних форм самовпевненості? Дії 17:30, 31; Якова 4:17.

«Давид і його люди зібралися, щоб здійснити святе служіння; і вони робили
це з радістю й від усього серця. Але Господь не міг прийняти такого служіння,
оскільки воно звершувалося не за Його вказівками. Филистимляни, не знаючи
Божого Закону, поставили ковчег на воза, коли повертали його Ізраїлеві, і Господь
не заперечував цього. Але ізраїльтянам була чітко викладена Божа воля з усіх
цих питань, а тому нехтування цими вказівками ганьбило Бога». – Патріархи і
пророки. – С.705, 706.
«Недостатньо мати тільки добрі наміри і робити те, що вважаєш правильним,
чи те, що проголошує правильним проповідник. На карту поставлене спасіння
душі, і тому кожен повинен самостійно досліджувати Писання». – Велика боротьба. – С.598.
«Господь не поставив нікого зі Своїх співпрацівників під управління і контроль
смертних людей, які помиляються... Бог судитиме тих, котрі привласнили собі
таке право. Вони мають у собі дух, подібний до того, який спонукав Уззу взятися
рукою за ковчег, щоб підтримати його, як ніби Бог був не в змозі подбати про
Свою Святиню. Стосовно співпрацівників Божих люди повинні використовувати
свою владу і свій авторитет у значно меншій мірі, ніж вони це роблять. Брати,
дайте можливість керувати Богові». – Свідоцтва для проповідників. – С.347, 348.
«Бог керує Своєю роботою, і горе тій людині, яка торкнеться Божого ковчега». – Рукописи. – Т.16. – С.114.

П’ятниця

19 лютого

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Простежте падіння царя Саула.
2. Як я можу стати більш подібним до Давида, коли він почув звістку
про смерть Саула?
3. Як я можу стати найбільш схожим на Давида у його ставленні до
Авнера та Іш-Бошета?
4. Що може привести мене до того, що я опинюся в такій самій
духовній небезпеці, як Узза?
5. Назвіть кілька причин, через які я сьогодні можу опинитися
винним у гріхові Уззи?
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Урок 9

Субота, 27 лютого 2021 року

Зростаючи у Божiй мудростi
«Страх Господній – початок премудрости, а пізнання Святого – це розум» (Приповісті 9:10).
«[Давид] зрозумів, що тільки за Божим провидінням він сяде на царському
престолі, що тільки з Його мудрістю він зможе правити розумно». – Виховання. – С.152.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.706-713.

Неділя

21 лютого

1. ПОБОЖНИЙ СТРАХ ПЕРЕД СВЯЩЕННИМ
а. Після того як Уззу було смертельно уражено за дотик до ковчегу, що
зрозумів Давид (і кожен з нас повинен зрозуміти) про святість Божого
Закону? 2 Самуїлова 6:8-10. Як і чому Овед-Едом був винагороджений?
Вірш 11; Приповісті 9:10.

«Давид був вражений і глибоко стурбований; у глибині душі він навіть засумнівався у Божій справедливості. Він бажав належним чином вшанувати ковчег – символ Божественної присутності. То чому ж, гадав цар, був допущенний
цей страхітливий суд, який перетворив радісну подію на сум і горе?» – Патріархи
і пророки. – С.705.
«Відчуваючи, що і його серце не було цілковито чистим перед Богом, і побачивши, яке покарання спіткало Уззу, Давид відчув страх перед ковчегом; він
не хотів, щоб і його спіткала та сама доля через якийсь гріх. Але Овед-Едом,
хоча й з деяким страхом, радісно прийняв священний символ як запоруку Божої
милості до слухняних. Увага усього Ізраїлю була звернена тепер до ґатянина та
його дому: всі хотіли побачити, що станеться з ним. [2 Самуїлова 6:11 цитується].
Божественний докір справив належне враження на Давида. Він, як ніколи
раніше, усвідомив святість Божого Закону та необхідність статечного послуху...
На цей раз [Давид] поставився з належною увагою до кожної Господньої
вимоги». – Там саме. – С.706.
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2. ДРУГА СПРОБА

22 лютого

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування наступної суботи!

Понеділок

а. Чого ми повинні навчитися з того, що Давид зараз виявив більше покірної
турботи, благоговіння і поваги при перенесенні ковчега? 			
2 Самуїлова 6:12, 13; Ісаї 52:11.

«Давид вирішив ще раз спробувати перенести ковчег. На цей раз він поставився з належною увагою до кожної Господньої вимоги. Знову були покликані
начальники народу, і біля місця, де жив ґатянин, зібралася велика кількість
людей. З благоговінням ковчег був піднятий на плечі мужів, призначених на це
служіння Богом, а люди, утворивши довгу процесію, зі схвильованими серцями
рушили вперед. Після кожних шести кроків лунав звук сурми, закликаючи процесію зупинитися. За наказом Давида щоразу в жертву мали приноситися «віл
та відгодована штука худоби». – Патріархи і пророки. – С.706.
«Чоловіки і жінки можуть мати глибоке пізнання Біблії, також можуть бути
добре знайомі з Писанням, як ізраїльтяни з ковчегом, проте якщо їхні серця не
вірні перед Богом, успіх не супроводжуватиме їхні зусилля. Бога не буде з ними.
Вони не мають глибокого усвідомлення вимог закону Неба, і не розуміють священний характер істини, якої вони навчають. Вказівка говорить: «Очистьтеся
ви, що носите посуд Господній!» (Ісаї 52:11)». – Біблійний коментар АСД [з
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.2. – С.998.

б. Опишіть те, як Давид вів урочисту процесію і як він одягнувся з цієї
нагоди. 2 Самуїлова 6:14.

«Цар зняв із себе царський одяг і зодягнувся в простий лляний ефод, який
носили священники. Давид не мав на меті показати цим, що зазіхає на права
священників, бо ефод, крім священників, носили інколи й інші люди. Давид просто
бажав узяти участь у цьому святому служінні перед Богом на рівних правах зі
своїми підлеглими. Того дня мав бути прославлений Єгова; Бог мав стати єдиним
об’єктом поклоніння.
І знову рушила ця довга процесія; звуки арф, сурм і цимбалів линули до
Небес, зливаючись зі співом численних голосів. «А Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили». – Патріархи і пророки. – С.706, 707.
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Вівторок

23 лютого

3. БЛАГОГОВІЙНА РАДІСТЬ
а. Що ми повинні усвідомити про «танці» Давида? 				
2 Самуїлова 6:14 (перша частина); 1 до солунян 5:5.

«Деякі любителі задоволень, посилаючись на танець Давида, охопленого
благоговійною радістю перед Богом, намагаються виправдати своє захоплення
сучасними модними танцями, але для такого аргументу немає жодної підстави.
У наші дні танці асоціюються з глупотою та нічним гулянням. Здоров’я та
моральність приносяться в жертву задоволенню. Постійні відвідувачі танцювальних залів не думають про Бога і не благоговіють перед Ним; молитва або спів
псалму недоречні під час таких збіговиськ. Саме таке міркування має відігравати
вирішальну роль. Розвагам, які можуть охолодити любов до усього святого, та
применшити радість, яку приносить служіння Богові, не повинно бути місця
серед християн. Музика і танці як складова частина радісного прославлення
Бога під час перенесення ковчега не мали нічого спільного з легковажними
розвагами – сучасними танцями. Перші мали на меті викликати згадку про Бога
і звеличити Його Святе Ім’я. Останні є винаходом сатани, за допомогою чого
люди забувають про Бога та ганьблять Його». – Патріархи і пророки. – С.707.

б. Опишіть хвалебний спів, процесію і церемонію, що супроводжували
вхід священного ковчега через ворота Єрусалиму, а також доказ щедрої
гостинності Давида. Псалом 24:7-10; 2 Самуїлова 6:17-19.

«Тоді брами міста широко відчинилися, процесія увійшла, і ковчег з
благоговінням поставили в наметі, спеціально для цього приготовленому. Перед
священним місцем спорудили жертівники для жертвоприношень; дим мирних
жертов і цілопалення разом із хмарами пахощів, хвалою і молитвами Ізраїлю
підносились до Небес. Після закінчення служіння цар Давид поблагословив народ. Потім з царською щедрістю він роздав усім їжу й пиття для підкріплення сил.
Представники усіх поколінь були присутніми на цьому служінні для
відзначення найурочистішої події, що мала місце під час царювання Давида.
Божий Дух спочивав на цареві, і, коли останні промені призахідного сонця зодягли Скинію в позолоту, його серце, сповнене вдячності Богові, тріумфувало з
приводу блаженного символу Божої присутності, що віднині перебуватиме так
близько від ізраїльського престолу». – Там саме. – С.708.
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24 лютого

4. ГОРДІСТЬ У ПОРІВНЯННІ З БЛАГОЧЕСТЯМ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування наступної суботи!

Середа

а. Побачивши, що Давид віддає всю славу Богові, замість того щоб як
цар претендувати на неї, яка успадкована риса характеру виявилася у
Саулової дочки, Мелхоли? Як Бог висловив несхвалення і осудження за
її озлобленість? 2 Самуїлова 6:16, 20-23.

«Гідність і гордість доньки царя Саула були вражені тим, що цар Давид зняв
свої царські шати, відклав свій царський скіпетр і зодягнувся в простий лляний
одяг, який носили священники. Вона подумала, що він вельми збезчестив себе
перед ізраїльським народом. Однак Бог вшанував Давида перед усім Ізраїлем,
зливши на нього Свій Дух». – Духовні дари. – Т.4А. – С.112, 113.

б. З чим порівнюється священна церемонія перенесення Давидом ковчега
в центр держави? Об’явлення 14:12, 13; Даниїла 12:2.

«Давид упокорив себе, але Бог прославив його. Він натхненно співав і грав на
арфі, утворюючи надзвичайно чарівні звуки. Він у невеликій мірі відчув ту святу
радість, яку всі святі відчують, почувши голос Божий, коли полон закінчиться і
Бог укладе союз миру з усіма, хто виконав Його заповіді». – Там саме. – С.113.
«[Даниїла 12:2 цитується]. І всі померлі, які повірили в Трьохангельську
звістку, виходять з могил прославленими, щоб стати свідками Божого заповіту
миру з тими, які виконували Його Закон». – Велика боротьба. – С.637.

в. Після того як ковчег зайняв своє місце, престол Давида був утверджений
і царя більше не турбували його вороги. Яке велике бажання він мав?
2 Самуїлова 7:1-3.

г. Як Господь відреагував на бажання Давида і чому? 			
Вірші 4, 5, 12, 13; 1 хронік 22:7-10.
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25 лютого

5. МРІЯ ПЕРЕДАНА ІНШОМУ
а. Яким чином Давид відреагував на Боже рішення? 2 Самуїлова 7:18-22.
«Цар знав, що здійснення справи, яку він так бажав, принесло б честь його
імені і прославило його правління, але він був готовий підкоритися Божій волі.
Вдячність і покірність, з якою Давид прийняв відмову, рідко зустрічаються навіть
серед християн сьогодні. Як же часто вже немолоді люди мріють вчинити щось
велике, що вони носять у своєму серці, однак нездатні здійснити! Боже Провидіння
може звертатись до них, як це було у випадку з Давидом, пояснюючи, що справа,
яку вони так бажають здійснити, доручається іншим. Їхнім завданням є лише
приготувати шлях для тих, хто виконає її. Але замість того, щоб із вдячністю
підкоритися Божественному повелінню, багато хто, почуваючи себе ображеними
і знехтуваними, відступають, розмірковуючи: коли немає змоги здійснити бажану
справу, тоді взагалі не треба нічого робити. Інші з відчайдушною рішучістю хапаються за роботу, якої не можуть виконати, і марно намагаються здійснити те,
на що їм бракує і вміння, і здібностей, у той час як те, що вони могли б зробити,
залишається занедбаним». – Патріархи і пророки. – С.712, 713.

б. Що ми повинні зрозуміти, коли Бог відмовляється виконувати наші
бажання? Ісаї 55:8, 9.
«Наші плани – це не завжди Божі плани. Він може вбачати, що для нас і Його
справи найкраще – відмовити нам у наших найкращих намірах, як Він зробив у
випадку з Давидом...
У Своїй сповненій любові турботі та зацікавленості нами, Той, Хто розуміє
нас краще, ніж ми самі, часто відмовляє нам в егоїстичному задоволенні наших
честолюбних задумів». – Служіння зцілення. – С.473.

П’ятниця

26 лютого

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як може Бог у Своєму Слові прагнути підняти мене на вищу
сходинку?
2. Чи може Бог дати мені другий шанс зробити щось краще, ніж
раніше?
3. Яку основну характеристику можна помітити щодо процесії з
ковчегом?
4. Яким чином перенесення ковчега подібно до часткового
воскресіння в книзі Даниїла?
5. Як я можу знехтувати Божим закликом, наполегливо сподіваючись
на щось інше?
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Субота 6 березня 2021 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ
ВСЕСВІТНЬОГО ФОНДУ ДОПОМОГИ ВІД КАТАСТРОФ

В останні дні «будуть землетруси великі та голод, та помір
місцями... і тривога людей на землі,
і збентеження від шуму моря та
хвиль» (Від Луки 21:11, 25).
Чи необхідно згадувати про урагани, тропічні циклони, цунамі, торнадо, землетруси, голод та епідемії
у цьому десятилітті? Катастрофи
забирають життя багатьох людей. Десятки тисяч людей помирають зазвичай
ще до того, як про нестачу їжі повідомлять основні джерела новин, більше
3000 людей вмирають від холоду, 2000 – від посухи і т.д. Однак серце нашого
Отця, яке сповнене безмежної любові, відчуває все це.
«Для людей вважається природним думати, що великі стихійні лиха є
показником великих злочинів і величезних гріхів; проте люди часто роблять
помилку, оцінюючи характер таким чином. Ми не живемо під час караючого
суду. Добро і зло змішані, і лиха спіткають усіх. Іноді люди перетинають
кордон Божого захисту, і тоді сатана проявляє свою силу над ними, а Бог
не втручається. Йов сильно страждав, і його друзі хотіли змусити його визнати, що його страждання були результатом гріха і добитися того, щоб він
відчув себе осудженим. Вони представили його справу, як справу великого грішника, але Господь дорікнув їм за те, що вони осудили Його вірного
раба». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1140.
Тоді як стосовно душ, які страждають від усіх цих лих? Дійсно, невинні
люди часто страждають разом із винними. Домівки руйнуються, урожай
пропадає – це все впливає на життя людей. Яким є наш обов’язок?
«Залишати ближнього, який страждає, без допомоги – це означає порушувати Божий Закон... Ми повинні бути уважними до кожного горя і вважати
себе Божими знаряддями для надання допомоги нужденним у міру своїх
сил... Ми повинні робити добро всім людям, і особливо своїм по вірі». – Сини
і доньки Бога. – С.52.
«[Бог] неодмінно судитиме тих, котрі зневажливо ставляться до Його
викупленої спадщини, котрі залишають страждаючих на смерть, хоча мають
можливість їм допомогти». // Рев’ю енд Геральд, 10 грудня 1895 року.
Будь ласка, зробімо все можливе, коли будуть збиратися пожертвування
першої суботи для Всесвітнього фонду допомоги від катастроф, пам’ятаючи
про те, що, коли ми служимо Божим страждаючим дітям, ми служимо Йому.
Благодійний відділ Генеральної Конференції
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Секрети успiху
«Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його
була в нашій землі» (Псалом 85:10).
«Саме завдяки повазі до Божого Закону Ізраїль зміг зміцнитися за днів царювання Давида». – Пророки і царі. – С.466.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.713-716.

Неділя

28 лютого

1. ТОЙ, ХТО БЕРЕЖЕ ОБІТНИЦІ
а. Наведіть приклад, який показує вірність і справедливість Давида. 		
2 Самуїлова 8:15; 9:1-6.

«[Давиду] доповіли про сина Йонатана – Мефівошета, що був кульгавий з
дитинства. У той час як Саул зазнав поразки від филистимлян в Ізреельській
долині, нянька, втікаючи з цією дитиною, випадково випустила хлопчика з рук;
він упав і після цього залишився калікою на усе життя. Давид прикликав молодого чоловіка до царського двору і виявив до нього гостинність». – Патріархи і
пророки. – С.713.

б. Якого місіонерського уроку ми можемо навчитися з того, як Давид зміг
торкнутися серця цього скептично налаштованого онука Саула? 		
2 Самуїлова 9:7-13.

«Наслухавшись наклепів ворогів Давида, Мефівошет ставився до нього з великою упередженістю, як до узурпатора, але великодушність царя та
люб’язний прийом, а також його незмінна доброта полонили серце юнака». – Там
саме. – С.713.
«Підтримайте розчарованих і безпорадних ніжною, співчутливою любов’ю.
Поділіться з ними своєю мужністю, своєю надією, своєю силою. Нехай ваша
доброта змусить їх прийти до Христа». – Наочні уроки Христа. – С.235, 236.
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Понеділок

1 березня

2. АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНО ЗРОЗУМІЛИЙ

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Всесвітнього фонду допомоги від катастроф!

а. Як Ганун, цар аммонітський, абсолютно неправильно зрозумів жест
щирої непідробної доброти Давида? 2 Самуїлова 10:1-4.

«[Аммонітяни] не мали жодного уявлення про дух великодушності, що спонукав Давида висловити співчуття. Коли сатана опановує розумом людей, він
викликає в них заздрість і підозри, через що вони неправильно витлумачують
навіть найкращі наміри. Послухавши своїх радників, Ганун поставився до Давидових послів як до вивідувачів, образивши їх і піднявши на сміх.
Бог допустив, щоб аммонітяни повністю виявили лихі наміри своїх сердець,
і щоб Давид міг побачити їхню справжню сутність. Не було Божої волі на те, щоб
Ізраїль вступав у союз із цим віроломним язичницьким народом». – Патріархи
і пророки. – С.714.

б. Якою була негайна дія Гануна, коли він усвідомив можливі наслідки
образи, що була нанесена ним Ізраїлю? 1 хронік 19:6, 7.
«Аммонітяни, розуміючи, що образа, якої вони завдали Ізраїлю, неодмінно
призведе до помсти, приготувалися до війни. [1 хронік 19:6, 7 цитується].
Це і справді був грізний союз. Мешканці земель між річкою Євфрат і Середземним морем уклали союз з аммонітянами. З півночі та сходу Ханаан виявився
оточеним озброєним ворогом, що об’єднався з метою знищити Ізраїля». – Там
саме. – С.715.

в. Що проголосив Йоав, аби надихнути свій народ? Вірші 8, 13. Як Давид
також надихнув і здивував їх? 2 Самуїлова 10:17-19.

«Давид, розуміючи, як багато залежить від результату цієї війни, сам керував
битвою і з Божою допомогою завдав союзникам такого нищівного удару, що сірійці
не тільки програли війну, а й були вимушені сплачувати данину Ізраїлю – від Ливану аж до Євфрату. Давид з успіхом провадив війну з аммонітянами, доки їхні
фортеці не впали остаточно і вся земля не перейшла у володіння Ізраїля». – Там
саме.
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Вівторок

2 березня

3. ВИЗВОЛЕННЯ І ПОДЯКА
а. Як ми можемо здобути силу, розмірковуючи про результат битви Давида з
аммонітянами, хоча зброя нашого воювання сьогодні зовсім не плотська?
1 Самуїлова 2:30 (друга частина); 1 Івана 5:4, 5.

«Небезпека, яка загрожувала народу повним винищенням, завдяки Божому
провидінню, стала саме тим засобом, з допомогою якого він досяг нечуваної
величі». – Патріархи і пророки. – С.715.
«Лише тепер для ізраїльського царства здійснилась обітниця, дана
Авраамові, а пізніше повторена Мойсеєві: «Потомству твоєму Я дав оцю землю
від річки Єгипту аж до річки великої, до річки Евфрата» (Буття 15:18). Ізраїль
став могутньою державою, яку поважали і яку боялися навколишні народи. На
своїх підданих Давид виявляв величезний вплив. Управляючи державою, він
користувався великим авторитетом, любов’ю та відданістю свого народу, чого
удостоюються лише деякі монархи. Він прославив Бога, і тепер Бог вшанував
його». – Там саме. – С.716.

б. Що бачив Давид у своїх визволеннях? Псалом 18:21-23, 36, 47-51; 44:5-9.

в. Які втішні можливості були дані Ізраїлю протягом цього періоду? Чому?
Псалом 85:7-10; Приповісті 14:34.

«За роки царювання Давида та Соломона Ізраїль став могутньою нацією,
яка мала всі можливості справляти сильний вплив у інтересах істини та
справедливості. Ім’я Єгови було звеличене та прославлене, і мета, задля якої
ізраїльтяни оселилися в Обітованому краї, здавалося, була майже досягнута.
Усілякі перешкоди були усунуті, і шукачі істини з язичницьких країн не відходили,
не знайшовши її. Народ навертався до Бога, і Його церква на землі зростала і
процвітала...
Давид знав, що найвеличніший Божий намір щодо Ізраїлю міг виконатися
лише в тому разі, якщо правителі та народ невтомно намагатимуться відповідати
запропонованому їм мірилу». – Пророки і царі. – С.25, 26.
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Середа

3 березня

4. НЕБЕЗПЕКА ЗАЧАЇЛАСЯ...

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування
для Всесвітнього фонду допомоги від катастроф!

а. Яким чином невеликий, здавалося б, гріх прокрався в життя Давида,
проклавши шлях для гірших спокус? 					
1 Івана 2:15, 16; Приповісті 5:18, 19.

«[Давид] ненавидів поклоніння ідолам і ревно оберігав ізраїльський народ,
щоб під впливом навколишніх народів він не впав у ідолопоклонство. Народ його
дуже любив і поважав.
Він часто завойовував і перемагав. Він звеличувався у багатстві й величі.
Однак його процвітання відвело його від Бога. У нього було багато спокус, і вони
були сильними. Врешті-решт він почав наслідувати приклад навколишніх царів, і
взяв собі багато дружин, після чого його життя було отруєне згубними наслідками
полігамії. Першою його помилкою було те, що він взяв собі більше однієї дружини,
відступивши таким чином від Божого мудрого плану. Цей відступ від принципу
підготував шлях до ще більших помилок. Монархічні язичницькі народи вважали,
що багатоженство додавало їм честі й гідності, і Давид вважав за честь для свого
престолу те, що він мав кількох дружин. Однак йому довелося побачити згубні
наслідки такого способу дій у розбіжностях, суперництві й ревнощах серед його
численних дружин і дітей». – Духовні дари. – Т.4А. – С.86.

б. Який невидимий ворог підкрадався до Давида, як підкрадається і до
кожного з нас? До ефесян 6:12. Що є нашим єдиним захистом?
Вірш 13; 1 Петра 5:8, 9; 4:7.

«Однак в успіхах завжди приховується небезпека. Під час найблискучішого
тріумфу Давид опинився в найбільшій небезпеці і зазнав найпринизливішої поразки». – Патріархи і пророки. – С.716.
«У кожній душі за перемогу борються дві сили. Невір’я збирає свої полки під
проводом сатани, щоб відлучити нас від Джерела нашої сили. Віра також збирає
свої сили під прапором Христа, Начальника і Виконавця віри. Щогодини на очах у
всього Всесвіту наростає протистояння. Це рукопашна сутичка, в якій вирішується
найважливіше питання: хто переможе? Це питання кожному належить вирішити
особисто для себе. У цій битві повинні брати участь усі: на тій чи іншій стороні.
Від цього конфлікту немає визволення... До нас звернений наполегливий заклик
приготуватися до боротьби». – Сини і доньки Бога. – С.328.
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5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
а. Лише за допомогою чого ми можемо отримати перемогу в боротьбі проти
ворога? Якова 4:7, 8.
«Обов’язок кожної душі – чинити опір ворогові силою і могутністю Господа
Ісуса Христа, і тоді, за обітницею, диявол втече від нас. Нехай усі зрозуміють, що
вони знаходяться в небезпеці і єдина можливість уникнути її – коритися вимогам
Святого Письма (Якова 4:8). Господь говорить: «Наблизьтесь до Бога». Як? – За
допомогою таємного, серйозного дослідження свого серця. Просто, по-дитячому,
щиро і смиренно покладайтеся на Бога, відкриваючи Ісусові свої слабкості та
сповідуючи свої гріхи. Тоді ви зможете наблизитися до Бога, а Бог наблизиться
до вас». – Сини і доньки Бога. – С.346.

б. Про що ми повинні постійно молитися і чому? 				
Псалом 119:12-14; 139:23, 24.
«Бог веде Свій народ крок за кроком. Він ставить його в різні ситуації, аби
виявити, що лежить у народу на серці. Деякі люди переносять одне випробування, але падають в іншому. З кожним наступним кроком Господь посилає
дедалі серйозніші перевірки і випробування для серця». – Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.187.
«Слідувати велінням своєї совісті недостатньо, щоб відчувати себе в
безпеці... Потрібно вирішити: чи перебуває совість у гармонії зі Словом Божим?
Якщо ні, то йти за нею небезпечно, бо вона веде до омани. Совість повинна
бути осяяна Богом. Необхідно приділяти час для вивчення Святого Письма і
для молитви. Тоді розум буде утверджений, укріплений і заспокоєний». – Розум,
характер і особистість. – Т.1. – С.324.

П’ятниця

5 березня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином у стосунках з іншими людьми я можу благословити
когось, подібно до того як Давид надав милість Мефівошету?
2. Яке враження Давид справив на свою армію і як?
3. Чому Ізраїль зміг досягти чудового розвитку за часів правління
Давида?
4. Розкажіть про деякі підступні й хитрі тенета, які можуть нас обплутати, як це трапилося з Давидом.
5. Що мені необхідно усвідомити щодо моєї совісті?
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Пiднесеного упокорено
«Дорога беззаконних важка» (Приповісті 13:15, остан. частина, переклад з англ.).
«Ті, котрі, посилаючись на приклад Давида, намагаються применшити вину
за власний гріх, повинні на підставі Біблії усвідомити, що шлях беззаконня – це
жахливий і вельми важкий шлях». – Патріархи і пророки. – С.724.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.717-726.

Неділя

7 березня

1. СВОБОДА НА ШИРОКОМУ ШЛЯХУ
а. Простежте спосіб дій Давида, який привів його до того, що він збився зі
шляху. 2 Самуїлова 11:1-4. Як ми застережені проти цього гріха? 		
До євреїв 13:4.

«Ніщо інше, як дух самовпевненості й самозвеличення приготував Давидові
шлях до падіння. Лестощі та майстерні зваблення, на які так багаті влада й розкіш,
не обминули його... За звичаєм, поширеним серед правителів Сходу, злочини,
недопустимі для підлеглих, обходилися цареві безкарно; закон про стриманість,
обов’язковий для підданих, не поширювався на царя; усе це притупило в Давида
усвідомлення огидної природи гріха. Замість того щоб у покорі покладатись на
силу Єгови, цар почав надавати перевагу власній мудрості і силі...
Давид був оточений плодами перемоги та почестями свого мудрого й умілого
правління. Саме тоді, коли він заспокоївся і втратив пильність, спокусник скористався можливістю, аби опанувати його розумом. Той факт, що Бог перебував у
тісному спілкуванні з Давидом і виявляв до нього таку велику милість, повинен
був, як ніщо інше, спонукувати царя берегти себе непорочним. Але, опинившись
у безпеці та добробуті, Давид перестав покладатися на Бога і поступився сатані,
заплямувавши свою душу гріхом. Призначений Небом стати на чолі народу;
вибраний Богом для того, щоб дотримуватись Його Закону, цар сам зневажив
його постанови». – Патріархи і пророки. – С.717, 718.
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2. ШЛЯХ, СПРЯМОВАНИЙ ДОНИЗУ
а. Як Ісус пояснює, що робить людину уразливою для гріха? 			
Від Івана 15:5 (ост. частина); До римлян 8:5, 6.
«Усе, що відвертає наші думки від Бога, все, що призводить до самозвеличення та почуття власної незалежності, неодмінно приготує дорогу для нашого
падіння...
Як тільки сатані вдається розлучити душу з Богом – єдиним Джерелом
сили, він намагається збудити гріховні бажання тілесної природи. Діяльність ворога відзначається холоднокровністю і послідовністю; спочатку вона може бути
непомітною і не викликати жодних побоювань, однак ця таємна робота руйнує
фортецю принципів. Вона починається з речей, на перший погляд, незначних:
людина починає нехтувати вірністю Богові, необхідністю повністю покладатися на
Нього і починає запозичувати звички світу, наслідувати його вчинки». – Патріархи
і пророки. – С.717, 718.

б. Що ускладнило ситуацію Давида? 2 Самуїлова 11:5. Поясніть, чому Бог
не міг сприяти його спробі приховати свій гріх. Вірші 10-13.
«Усяка спроба Давида приховати свою провину не мала успіху. Він віддав
себе у владу сатани; йому загрожувала небезпека; ганьба, що чекала на нього,
була гірша за смерть». – Там саме. – С.718, 719.

в. Що відчував Давид, коли був [спокушений ворогом] додати гріх до гріха
і як Бог розглядав усе це? Вірші 14-17, 26, 27; Псалом 32:3, 4.

«Вихід, здавалося, був лише один, і у відчаї Давид поспішив додати до перелюбу ще й вбивство. Той, хто знищив Саула, намагався призвести до загибелі
й Давида. Хоча спокуси були різними, вони провадили до одного – порушення
Божого Закону». – Там саме. – С.719.
«[Давид] виправдовував свій власний гріховний спосіб життя, доки його дії
здавалися йому прийнятними в його очах. Один неправильний крок підготував
шлях для іншого...
Коли Давид віддалився від Бога і заплямував свій доброчесний характер своїми злочинами, він уже не був мужем за серцем Божим». – Духовні
дари. – Т.4А. – С.86, 87.
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3. СУВОРИЙ ДОКІР
а. Яку звістку Бог послав через пророка Натана? 2 Самуїлова 12:1-9.

«Бог у Своїй милості не допустив, щоб Давид остаточно загинув, спокусившись зрадливими плодами гріха.
Боже втручання було необхідним також і задля Ізраїлю. З плином часу гріх
Давида та Вірсавії став відомим, викликаючи підозру, що смерть Урії була запланованою. Це ганьбило Господа. Він виявив ласку до Давида і звеличив, у той
час як його гріх спотворив Божий характер і збезчестив Його Ім’я. Це призвело до
пониження норм моралі в Ізраїлі, так що для багатьох гріх втратив свою огидність,
а ті, котрі не любили Бога й не боялися Його, стали ще сміливішими у своєму
беззаконні». – Патріархи і пророки. – С.720.

б. Розкажіть, що відповів Давид і як Бог відразу ж виявив Свою милість
до нього. Вірш 13. Проте якими були деякі гіркі наслідки гріха Давида?
Вірші 10-12, 14.

«Давид пробуджується, наче від сну. Він відчуває провину за свій гріх. Він не
прагне виправдати свої вчинки або применшити свій гріх, як це робив Саул, але
в каятті та зі щирою печаллю він схиляє свою голову перед пророком Божим і
визнає свою провину. Натан говорить Давидові, що завдяки його розкаянню і смиренному сповіданню Бог простить його гріх і відверне частину лиха, що загрожує
йому, і збереже його життя. Однак він повинен понести покарання, тому що дав
великий привід для ворогів Господа ганьбити й знеславлювати Його. Цей випадок
використовували вороги Бога з часів Давида до теперішнього часу. Скептики
атакували християнство і висміювали Біблію, тому що Давид дав їм привід...
Бог показує Своє невдоволення через те, що Давид узяв собі багато дружин,
відвідавши його судами і дозволивши злу повстати проти нього з його ж дому.
Жахливе лихо, котрого Бог дозволив зазнати Давидові, який одного разу за свою
чесність був названий мужем за серцем Божим, свідчить для наступних поколінь
про те, що Бог не виправдає нікого, хто порушує Його заповіді, але Він неодмінно
покарає винного, яким би праведним він не був і яким би благоволінням Бога
він не користувався, коли прямував за Господом у чистоті серця. Коли праведні
відвертаються від своєї праведності і чинять зло, їхня минула праведність не
спасе їх від гніву праведного і святого Бога». – Духовні дари. – Т.4А. – С.86, 87.
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4. НЕОБХІДНЕ ЩИРЕ КАЯТТЯ
а. Опишіть глибину щирого каяття Давида. Псалом 51:1-6, 9, 12-16. З яким
відкритим закликом він звертається до нас сьогодні через священну
пісню?

«Давид розкаявся у своєму гріху в поросі й попелі. Він благав Бога про прощення і не приховував свого каяття від вельмож і навіть від слуг у своєму царстві.
Він написав Псалом каяття, розповідаючи про свій гріх та каяття, і знав, що цей
Псалом співатимуть наступні покоління. Він хотів, щоб інші отримали урок із
сумної історії його життя.
Написані Давидом псалми співав увесь Ізраїль... Він знав, що визнаючи
свою провину, доведе до відома інших поколінь відомості про свої гріхи. Давид представляє свою історію, показуючи, в Кого він вірив і на Чиє прощення
сподівався». – Духовні дари. – Т.4А. – С.88.
«[Давид] не лестив собі тим, що він не мав нічого спільного з гріхом і що
це не повинно його турбувати. Коли він побачив глибину лукавства свого
серця, то відчув глибоку відразу до себе і молився, щоб Бог утримав його
Своєю силою від самовпевнених, зухвалих гріхів і очистив його від прихованих
недоліків». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1147.

б. Що ми всі повинні усвідомити про гріх? Єзекіїля 33:12, 13, 18; 1 Івана 3:4.

«Гріх є гріх: чи він зроблений тим, хто сидить на престолі, чи тим, хто займає
нижче становище в суспільстві. Наближається день, коли всі ті, хто зробили гріх,
визнають його, хоча вже буде занадто пізно для прощення. Бог довго чекає, щоб
грішник розкаявся. Він проявляє дивовижне терпіння. Проте врешті-решт Він буде
змушений притягнути до відповідальності порушника Його закону...
Щире Боже дитя не нехтує жодними Його вимогами...
Небезпечно для нас закривати очі і робити запеклою свою совість, оскільки
ми не побачимо або не усвідомимо свої гріхи. Нам необхідно цінувати і берегти
повчання, яке було дане щодо ненависного характеру гріха, щоб ми могли покаятися». – Там саме.
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5. ЇЖА ДЛЯ РОЗДУМІВ
а. Звідки ми знаємо, що Бог приймає каяття? Псалом 51:18, 19; 32:1, 2, 5-7.

«Давид не залишився у відчаї своєї боротьби. У Божих обітницях для
грішників, які розкаялися, він вбачав доказ того, що буде прощений і прийнятий». – Патріархи і пророки. – С.725.

б. Як каяття Давида може підбадьорити нас? Ісаї 55:7; 1 Івана 1:9.
«Чимало людей нарікає, називаючи Бога несправедливим через те, що Він
помилував Давида, вина котрого була такою великою, і водночас відкинув Саула, гріхи якого, на їхню думку, були менш жахливими. Але Давид упокорився і
визнав свій гріх, тоді як Саул знехтував докором і зробив своє серце запеклим
у нерозкаяності.
Ця історія з Давидового життя сповнена великого значення для грішника, що
кається. Вона для нас – одна з найяскравіших ілюстрацій боротьби та спокус, які
випадають на долю людства, а також щирого каяття перед Богом і віри в нашого
Господа Ісуса Христа. В усі віки цей приклад був джерелом підбадьорення для
тих, котрі впали в гріх і знемагали під тягарем своєї провини. Тисячі дітей Божих,
які згрішили і мало не впали у відчай, пригадавши щире каяття та визнання провини Давида, були прийняті Богом, хоча він і був покараний за своє беззаконня;
грішники знаходили в собі сили розкаятись і знову стати на шлях Божих Заповідей.
Кожний, хто, відчуваючи Божий докір, упокорить себе, визнає власний гріх і
розкається, як це зробив Давид, може бути впевнений, що для нього є надія. Усякий, хто з вірою приймає Божі обітниці, знайде прощення». – Там саме. – С.726.

П’ятниця

12 березня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яке оточення може привести до того, що я буду більш схильний
згрішити?
2. Коли Давид був мужем за серцем Божим і коли він таким не був?
3. Чого я можу навчитися у Давида, якщо хтось викриває мене, як
Натан?
4. Чому глибоке, щире каяття є настільки важливим для кожного з
нас?
5. Як трагічна історія падіння Давида може дати нам надію?
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Урок 12

Субота, 20 березня 2021 року

Наслiдки, що розривають душу
«Не тішся, моя супротивнице, з мене, – хоч я впала, [Сіонська дочка],
проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло!» (Михея 7:8).
«Бог змусив Давида пройти крізь страждання, але не знищив його; горнило
повинно очистити, а не спалити». – Патріархи і пророки. – С.738.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.727-738.

Неділя

14 березня

1. ГІРКІ НАСЛІДКИ ГРІХА
а. Поясніть зміни, які відбулися після гріха Давида. Приповісті 6:32, 33.

«Хоча Давид розкаявся у своєму гріхові і, зрештою, був прощений та прийнятий Господом, він продовжував пожинати згубні плоди посіяного ним. Суди,
що спіткали Давида та його дім, свідчать про те, яким огидним є для Бога гріх...
Гріх Давида змінив його взаємини з Богом. Господь аж ніяк не міг схвалити
беззаконня. Він не міг виявити Свою силу, щоб захистити Давида від наслідків
його гріха, як Він робив це, оберігаючи його від ненависті Саула.
Та й у самому Давиді відбулася велика зміна. Його дух був упокорений від
усвідомлення власного гріха та його жахливих наслідків. Він відчував себе приниженим в очах своїх підлеглих. Вплив царя зменшився. До цього часу успіх
Давида вважали як результат його сумлінного послуху Господнім Заповідям. Але
тепер піддані, довідавшись про його гріх, могли почати вільно грішити. Авторитет
Давида у власному домі також послабшав; йому важко було претендувати на
повагу та послух його синів. Почуття провини змушувало його мовчати навіть
там, де потрібно було чітко осудити гріх. Саме це заважало йому здійснювати
правосуддя у власному домі. Поганий приклад батька вплинув на його синів, і Бог
не міг перешкодити наслідкам цього. Він допускає закономірний розвиток подій,
і тому Давид зазнавав суворого, хоч і заслуженого покарання». – Патріархи і
пророки. – С.723.
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Понеділок

15 березня

2. АМОРАЛЬНІСТЬ СИНІВ
а. Що написано про Амнона, первістка Давида? 2 Самуїлова 13:1, 2, 10-16.
Чому Давид не зміг висловити звинувачення щодо насильницьких дій
Амнона? Вірш 21; До римлян 2:1.

«Ганебний злочин Амнона, свого первістка, Давид залишив без покарання
й догани. Закон карав смертю перелюбника, а протиприродний злочин Амнона
робив його вину вдвічі тяжкою. Але Давид, пригнічений власним гріхом, не міг
справедливо притягти злочинця до відповідальності». – Патріархи і пророки. – С.727.

б. Що ми повинні усвідомити про те, яким чином Амнон мав бути притягнутий до відповідальності? 2 Самуїлова 13:28, 29, 32; Приповісті 29:15.
«Як і іншим синам Давида, Амнонові було дозволено потурати своїм
егоїстичним нахилам. Він прагнув задовольнити кожну свою примху, не рахуючись із вимогами Божими. Незважаючи на великий гріх, Господь довготерпів його.
Протягом двох років йому надавалася змога розкаятись, але він продовжував
грішити; Амнон так і помер, не звільнившись від своєї вини, щоб свого часу стати
перед страшним Божим судом...
Коли батьки або правителі нехтують обов’язком карати беззаконня, тоді Бог
Сам береться за цю справу. Він певною мірою перестає стримувати сили зла;
внаслідок цього постає низка обставин, за яких гріх карається гріхом». – Там
саме. – С.727, 728.

в. Якими були дії Давида щодо злочину Авесалома? 				
2 Самуїлова 13:38, 39; 14:21-24, 28.

«Давид, розуміючи, що злочин сина вимагає якогось покарання, заборонив
йому повертатися в Єрусалим...
Незважаючи на те що [Давид] так ніжно любив свого вродливого та обдарованого сина, він відчував за необхідне показати як Авесалому, так і народові свою
огиду до вчиненого злочину. Два роки Авесалом жив у своєму домі, відлучений
від царського двору». – Там саме. – С.728, 729.
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Вівторок

16 березня

3. ПРИВАБЛИВІСТЬ, ЧАРІВНІСТЬ... І ЗРАДА
а. Завдяки яким факторам Авесалом став привабливим для людей? Яким
чином він хитро використав це собі на користь, у той час як цар, нічого
не підозрюючи, крок за кроком ставав дедалі прихильнішим до нього?
2 Самуїлова 14:25, 26; 15:1-6.

«Сестра [Авесалома] жила при ньому, і її присутність постійно нагадувала
йому про непоправну шкоду, яка була їй заподіяна. В очах народу царевич був
швидше героєм, аніж злочинцем... Цар вчинив немудро, допустивши, щоб його
немилість впродовж двох років давала поживу для роздумів честолюбивому,
поривчастому і запальному Авесаломові. Рішення Давида повернути Авесалома
до Єрусалима, але не спілкуватися з ним, призвело до того, що симпатії народу
перейшли на бік Авесалома.
Постійно пам’ятаючи про власне порушення Божого Закону, Давид почував
себе скутим морально. Колись сміливий і рішучий, він став невпевненим і пригніченим. Його вплив на народ значно послабився...
Хоч, завдяки Йоаву, Авесаломові знову дозволили бачитися з батьком, він,
незважаючи на удаване примирення, продовжував виношувати честолюбні плани.
Обзавівшись колісницями, кіньми і 50 скороходами, він почувався мало не царем.
У той час як цар виявляв дедалі більшу схильність до замкнутості і перебування
на самоті, Авесалом старанно завойовував симпатії народу.
Невпевненість і байдужість Давида позначилися на його підданих; недбальство і захланність, з якими вершилося правосуддя, стали характерним явищем.
Авесалом майстерно використовував кожний випадок незадоволення для власної
користі. Щодня біля воріт міста, де переважно збиралась юрба прохачів зі своїми
скаргами, можна було побачити цього, шляхетної зовнішності мужа. Авесалом
спілкувався з ними, вислуховуючи скривджених, висловлюючи співчуття до їхніх
страждань і жалкування з приводу бездіяльності урядовців... [2 Самуїлова 15:3-5
цитується].
Незадоволення правлінням Давида, до чого призвели підступні дії царського
сина, швидко зростало. Ім’я Авесалома було в усіх на вустах. Він був загальновизнаним спадкоємцем престолу, і народ з гордістю дивився на нього як на мужа,
достойного обійняти цю високу посаду; у багатьох виношувалось бажання, щоб
він негайно зійшов на престол. [2 Самуїлова 15:6 цитується]. Однак, засліплений
любов’ю до сина, цар нічого не підозрював. Царственну пишність, якою оточив
себе Авесалом, Давид розцінював як бажання збільшити шану його двору, як
вияв радості, викликаної примиренням». – Патріархи і пророки. – С.729, 730.
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Середа

17 березня

4. НАРОСТАННЯ ДО КРИЗИ
а. Поясніть лицемірну змову Авесалома. 2 Самуїлова 15:7-12; Псалом 55:22.

«Цим учинком, який став верхом лицемірства, Авесалом мав намір не тільки
засліпити царя, а й завоювати довір’я народу, піднявши його на повстання проти
вибраного Богом царя». – Патріархи і пророки. – С.730.

б. Розкажіть про те, які разючі новини дійшли до Давида і які стратегічні
кроки він зробив. 2 Самуїлова 15:13-17. Яку благородну мету він
переслідував, роблячи цей вчинок?
«У зв’язку з великою небезпекою Давид подолав депресію, яка вже давно
пригнічувала його, і з притаманною йому колись енергією приготувався, щоб
зустріти страшне лихо, що впало на нього. Авесалом зібрав своє військо у
Хевроні, – лише в 20 милях від столиці. Незабаром повстанці з’являться біля
воріт Єрусалима.
Зі свого палацу Давид дивився на столицю – «препишну країну, розраду всієї
землі... місто Царя можновладного» (Псалом 48:3). Він здригався від думки, що
це місто наразиться на розграбування та винищення. Чи мав би він звернутись
за допомогою до своїх вірних підданих, які зберігали вірність йому, і захистити
столицю? Чи дозволити, щоб Єрусалим був залитий кров’ю? Він прийняв рішення. Боже місто не повинно зазнати страхіття війни. Він залишить Єрусалим
і випробує вірність свого народу, даючи йому змогу згуртуватися для підтримки
свого царя. У час цієї великої кризи його обов’язок перед Богом і народом був у
тому, щоб зберегти владу, якою його наділило Небо. Результат цієї боротьби він
віддавав до Божих рук». – Там саме. – С.731.

в. Як був потішений Давид у цей трагічний час, особливо вірою таких
людей, як ґатянин Іттай? Вірші 18-23; Михея 7:8.

«Давид, з характерною для нього безкорисливістю, не міг погодитися на те,
аби ці чужинці, котрі знайшли в нього захист, зазнали разом з ним лиха... Ці люди
навернулися до поклоніння Єгові і тепер, таким благородним чином, засвідчили
свою вірність Богові та цареві. Давид з великою вдячністю прийняв їх відданість
у такий критичний для нього час». – Там саме. – С.731, 732.
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Четвер

18 березня

5. БЛАГОРОДСТВО У СТРАЖДАННЯХ
а. Хоча Давид мав палке бажання взяти з собою Божий ковчег, яке безкорисливе рішення він прийняв? 2 Самуїлова 15:24-29.
«На [Давида] як законного правителя Божого спадку покладалась серйозна
відповідальність... Без Божественної вказівки ні священник, ні цар не мали права
позбавити місто цього символа Божої присутності. Давид знав, що йому належить
перебувати в повній гармонії з Божественними постановами, інакше ковчег міг
би принести швидше лихо, аніж успіх. Його великий гріх був завжди перед ним. У
змові, зробленій проти нього, він вбачав справедливий суд Божий». – Патріархи
і пророки. – С.732.

б. Яким чином кожен грішник може бути втішений надією, яку висловив
Давид у ці тяжкі часи? Вірш 30; 16:5-12; Псалом 3:1-4.
«Давид не промовив жодного слова невдоволення. Найкрасномовніший псалом, який він коли-небудь співав (Псалом 3), був оспіваний, коли він піднімався
на гору Оливну». – Боротьба і мужність. – С.181.
«Коли Давид сходив на гору Оливну... Господь дивився на нього зі співчуттям.
Давид був одягнений у волосяницю, муки сумління не давали йому спокою.
Його зовнішній вигляд свідчив про його пригнічений стан. З розбитим серцем, зі
сльозами на очах Давид відкрив свою справу Богові, і Господь не залишив Свого
раба. Ніколи ще Давид не був настільки дорогим серцю безмежно люблячого
Бога, як у цей час, коли переможений докорами сумління, втікав, рятуючи душу
від ворогів, яких підбурив до повстання його власний син». – Блаженства,
промовлені на горі. – С.11.

П’ятниця

19 березня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому зазвичай сильний Давид, здавалося, знаходився в безпорадному заціпенінні?
2. Як ми можемо уникнути повторення помилок сімейного життя
Давида?
3. Які чинники можуть стати причиною появи «авесалома» в
церкві?
4. Назвіть кілька доказів благородства Давида протягом цього
періоду.
5. Чому Давид міг довіряти Богові навіть у цей гнітючий час?
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Субота, 27 березня 2021 року

Спадщина милостi та
справедливостi

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування наступної суботи!

Урок 13

«А Ти, Боже, не кидай мене аж до старости та сивини, поки я не звіщу
про рамено Твоє поколінню, і кожному, хто тільки прийде – про чини великі
Твої!» (Псалом 71:18).

«Чудові обітниці були дані Давидові та його дому, обітниці, що сягають вічності
і повністю здійсняться у Христі». – Патріархи і пророки. – С.754.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.738-755.

Неділя

21 березня

1. ПОВСТАННЯ ПРИДУШЕНЕ
а. Про що найбільше турбувався Давид, коли готувався до битви? 		
2 Самуїлова 18:1-5. Проте, як саме Авесалом зустрів свою смерть?
Вірші 9, 10, 14, 15.

«Цар, дивлячись на армію противника, думав не про корону чи царство,
і навіть не про власне життя, яке залежало від результату бою. Серце батька
було сповнене любов’ю і жалем до свого непокірного сина». – Патріархи і пророки. – С.743.

б. Чому Йоав зупинив реакцію Давида? Вірш 32; 19:1-9.

«Бог дав їм причину радіти й торжествувати: щойно було придушене одне
з найбільших повстань, відомих будь-коли в історії Ізраїлю; і ось ця блискуча
перемога перетворилася на жалобу за юнаком, за злочин якого заплатили ціною
крові тисячі доблесних мужів...
Хоча це був різкий і навіть жорстокий докір для убитого горем царя, Давид
прийняв його. Усвідомлюючи, що воєначальник має рацію, він спустився до воріт
і словами похвали підбадьорював своїх доблесних воїнів, які строєм проходили
повз нього». –Там саме. – С.745.
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Понеділок

22 березня

2. БЛАГОСЛОВЕННЯ І САМОВПЕВНЕНІСТЬ
а. Наведіть деякі приклади незмінного душевного благородства Давида з
його подальшого життя. Як Бог піклувався про нього? 			
2 Самуїлова 19:19-24; 23:14-17.

«Після смерті Авесалома Бог повернув серце всього Ізраїлю, як одну людину, до Давида. Шім’ї, який кривдив Давида в його приниженні, злякався за своє
життя і перший з повсталих зустрів Давида після його повернення в Єрусалим...
Ті, хто були свідками його образ, переконували Давида не милувати його, тому
що він проклинав Господнього помазанця. Але Давид докорив їм. Він не тільки
зберіг життя Шім’ї, а й милостиво пробачив його». – Духовні дари. – Т.4А. – С.91.

б. Хоча повне відновлення царства Давида не могло здійснитися швидко і
легко, що він міг проголосити? 2 Самуїлова 22:1-3, 7, 18, 19, 51.

в. Яку помилку зробив Давид пізніше у своєму житті? 1 хронік 21:1-7.
«Саме гордість і честолюбство спонукали царя вдатися до такого кроку.
Перепис населення мав показати підданим, наскільки велика різниця між ослабленим царством, яким воно було до вступу Давида на престол, і величчю та
процвітанням, якого воно зазнало в роки його правління. Усе це мало посилити
і без того велику самовпевненість царя та народу. [1 хронік 21:1 цитується]. Фактично своїм процвітанням у роки правління Давида Ізраїль завдячував більше
Божому благословенню, ніж здібностям царя та могутності його війська. Посилення військової могутності царства створило б у навколишніх народів враження,
нібито Ізраїль покладає надію на свої армії, а не на силу Єгови». – Патріархи
і пророки. – С.747.

г. Що смиренно усвідомив Давид щодо перепису? 2 Самуїлова 24:10. Що
він вибрав з тих варіантів, які представив йому Бог? Вірші 11-14.
«Люди кохалися у тих самих гріхах, які підштовхнули Давида до таких дій.
Подібно до того як Господні суди через гріх Авесалома впали на Давида, так
нині, через помилку Давида, Бог покарав гріхи Ізраїлю». – Там саме. – С.748.
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Вівторок

а. Чому дуже великій кількості людей довелося страждати і яким був результат клопотання Давида? 2 Самуїлова 24:15-17, 21, 25.

«Далі було блискавичне винищення. Сімдесят тисяч померло від «моровиці».
Давид і старійшини Ізраїлю, глибоко упокорившись, плакали перед Господом.
Коли ангел Господній прямував до Єрусалиму здійснювати свою згубну роботу,
Бог звелів йому припинити його справу винищення. Співчутливий Бог усе ще
любить Свій народ, незважаючи на їхнє повстання. Давиду і тим, хто були з ним,
був показаний ангел, зодягнений в одяг воїна, а його оголений меч, котрий він
тримав у своїй руці, був скерований на Єрусалим. Давид сильно злякався, проте
в своєму лихові та своєму співчутті до Ізраїлю звернувся до Бога. Він благав Бога
пощадити овець. У стражданнях він сповідався: «Я згрішив, я вчинив зло. Нехай
же рука Твоя буде на мені й на домі батька мого, а не на народі Твоєму». Бог
звернувся до Давида через Свого пророка і повелів йому звершити викуплення
за його гріх. Давид усім серцем переживав про цю справу, і його каяття було
прийняте». – Духовні дари. – Т.4А. – С.92, 93.

б. Як у своєму останньому випробуванні Давид отримав відповідь на свої
молитви про благодать у його старості? 				
Псалом 71:9, 18; 1 царів 1:5, 6, 15-21, 32-35, 39.

«Тепер [Адонія] повстав проти авторитету Бога, Який призначив престол для
Соломона. Завдяки природним здібностям і релігійності, Соломон перевершував
свого старшого брата, і більш відповідав царському покликанню. Однак, незважаючи на те, що Божий вибір не викликав жодних сумнівів, Адонія не залишився
без прихильників. Йоав, хоч і завинив у багатьох злочинах, досі зберігав вірність
престолові; однак тепер він приєднався до заколоту проти Соломона, так само
як і священник Евіятар...
Давид негайно передав свою царську владу Соломонові, який був помазаний і проголошений царем. Заколот зазнав поразки. Його головні учасники
стягнули на себе смертну кару... Йоав і Адонія також були помилувані до певного
часу, але після смерті Давида вони все ж зазнали покарання за свій злочин. З
виконанням вироку над сином Давида завершилося чотирикратне покарання
(див. 2 Самуїлова 12:5, 6), що свідчило, яким огидним для Бога був батьківський
гріх». – Патріархи і пророки. – С.749, 750.
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4. СПАДЩИНА ВІРИ
а. Поясніть пораду Давида Соломонові, а також і найбільшу тривогу
наприкінці його життя. 1 царів 2:1-4; 1 хронік 28:9.

«Давид дуже хвилювався за Соломона... Він з власного досвіду дізнався,
що Бог ні в якому разі не схвалить гріх, незалежно від того, чи зробить його
найголовніший князь,чи найпростіший підданий, але вразить керівника Свого народу настільки суворим покаранням, наскільки вищим є його положення, аніж положення простого підданого. Наслідком гріхів, скоєних керівниками Ізраїлю, буде
применшення огидності цього злочину в розумі й свідомості народу, і їх помітять
інші народи, які не бояться Бога, але які зневажають Його авторитет, і матимуть
спонукання хулити Бога Ізраїлевого. Давид урочисто повелів своєму синові
строго дотримуватися Божого Закону і виконувати усі Його повеління». – Духовні
дари. – Т.4А – С.94, 95.

б. На чому ще зосередився Давид у цей час? 1 хронік 28:10, 20; 29:3, 9.
«Господь через Свого ангела наставив Давида і представив йому модель
будівлі, яку Соломон мав збудувати для Нього. Ангел отримав веління стояти
поряд з Давидом, коли той, щоб допомогти Соломонові, писав важливі вказівки
щодо устрою будинку. Давид уклав у цю роботу все своє серце. Він виявив
серйозність і посвяту справі, здійснюючи великі приготування для будівництва, і
не шкодував ані сил, ані коштів, але давав великі пожертвування зі своєї власної
скарбниці, тим самим подав благородний приклад для свого народу, який вони
не вагаючись охоче наслідували». – Там саме. – С.94.

в. Як приклад Давида може надихнути людей похилого віку? 		
Псалом 71:1; 119:132, 133.

«Давид, наводячи порядок у своїх справах, залишив хороший приклад для
всіх людей похилого віку, щоб вони владнали усі свої справи, поки ще можуть це
зробити, щоб коли вони будуть наближатися до смерті, і їхні розумові здібності
ослабнуть, ніщо земне не відвертало їхній розум від Бога». – Там саме. – С.96.
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5. ЗВІСТКА НА ОСТАННІ ДНІ
а. Як виконалася обітниця, що записана в 2 книзі Самуїловій (7:16)? 		
Від Луки 1:30-33; Дії 2:29-36.

Пам’ятайте, будь ласка, про спеціальні пожертвування наступної суботи!

Четвер

б. Яка записана Давидом звістка є надзвичайно важливою в ці останні дні
земної історії? Псалом 119:17, 18, 33-40, 126, 127.

«Люди можуть, при постійному умовлянні, зайти у своєму нечесті так далеко, що Бог побачить, що Він повинен повстати і захистити Свою честь. Така
склалася ситуація у цей час історії цієї землі. Злочини різного ступеня тяжкості
стають дедалі вражаючими і явними. Земля наповнена насильством людей
проти своїх ближніх.
Яку позицію займе церква? Чи будуть ті, котрі в минулому шанували Закон
Божий, охоплені потоком зла? Чи затьмарить майже загальне порушення і презирство до Божого Закону духовну атмосферу всіх душ однаково? Чи знищить
неповага до Божого Закону усі захисні бар’єри? Через те, що безбожність і беззаконня переважають, чи буде Закон Божий менше цінуватися? Через те, що
більшість жителів землі вважають його недійсним, чи стане та невелика кількість
вірних подібними до всіх невірних і чи стануть вони діяти так, як це роблять
нечестиві? Невже вони не молитимуться молитвою Давида: «Це для Господа
час, щоб діяти: Закона Твого уневажнили»?». – Біблійний коментар АСД [з
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1153.
«[Псалом 119:17, 18, 33-40 цитується]. Слуги Господа повинні постійно
підносити до Нього такі молитви, як ця. Вона розкриває посвячення серця і розуму
Богові; це те посвячення, яке Бог просить нас зробити». – Там саме. – С.1152.

П’ятниця

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

26 березня

1. Чого ми можемо навчитися з відповіді Давида на докір Йоава на
його адресу?
2. У яких сферах життя я можу бути спокушений зробити той самий
гріх, який скоїв Давид, звелівши зробити перепис?
3. Назвіть чотириразове покарання синів Давида. Як це служить
застереженням для нас?
4. Подібно до Давида, як ми можемо якнайкраще використовувати
роки нашого життя в похилому віці?
5. Який заклик робить Давид у своїх псалмах до кожного з нас
сьогодні?
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