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Передмова
«Історія життя ізраїльського народу в пустелі стала своєрідним літописом, 

щоб духовний Божий Ізраїль, який житиме аж до кінця часу, міг скористатися 
нею для свого добра». – Патріархи і пророки. – С.293.

«Нарікання древніх ізраїльтян, їхнє бунтівне невдоволення і великі чудеса, 
які були створені заради них, а також покарання їхнього ідолопоклонства і не-
вдячності записані нам на благо. Приклад древнього Ізраїлю був даний як за-
стереження для народу Божого, щоб він міг уникнути зневіри та Його гніву. Якщо 
б розповіді про беззаконня євреїв не увійшли до священного канону, а залишені 
були б тільки записи про їхні чесноти, то з їхньої історії ми не взяли б для себе 
настільки цінні уроки». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.11.

Приступаючи до вивчення першої з двох частин «Поневіряння по пустелі», 
ми зосередимося в основному на: народженні Мойсея і його приготуванні до 
того, щоб вивести народ з країни; єгипетських карах; визволенні Ізраїлю з єги-
петського рабства; приході ізраїльтян до Синаю; отриманні Закону. Ми будемо 
зустрічатися з прикладами невіри та її згубними наслідками, а також з вірністю 
та її благословенною нагородою. Ми побачимо жахливі результати відкидання 
Божих застережень, а також благословення, даровані тим, котрі вирішили вірити 
Слову Божому і діяти відповідно до нього.

Багато ізраїльтян несли з собою вплив Єгипту. Хоча фізично вони вийшли з 
Єгипту, вони забрали з собою багато звичаїв і спосіб мислення Єгипту. Ми також 
були покликані вийти з духовного Єгипту, тобто зі світу. Ми також, можливо, обі-
цяли йти за Богом, однак ще діємо і думаємо, як світ. Нехай при вивченні цих 
уроків наші серця сповняться бажанням цілковито слідувати за Богом.

«Завдання Мойсея було б набагато легшим, якби більшість ізраїльтян не 
стали настільки зіпсутими, що не бажали залишати Єгипет». – Патріархи і про-
роки. – С.260. Однак «протягом усього періоду єгипетського рабства серед ізра-
їльтян жили люди, котрі продовжували поклонятися Єгові». – Там саме. – С.259.
Батьки Мойсея були одними з небагатьох вірних. Його мати, богобоязлива жінка, 
знала, як виховати свого сина. «Усе майбутнє життя Мойсея, велика місія, яку 
він виконав як вождь Ізраїлю, свідчать, наскільки важливою є праця матері-хрис-
тиянки». – Там саме. – С.244.

Нехай допоможе нам Бог отримати урок з помилок ізраїльтян. Нехай ми 
також навчимося з їхніх успіхів і будемо серед небагатьох вірних, котрі йтимуть 
за Богом за будь-яку ціну.

Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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Субота, 4 січня 2020 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДУХОВНО-
ГО ЦЕНТРУ АМАЗОНСЬКОГО ПОЛЯ, БРАЗИЛІЯ

Амазонас і Рорайма – це 
два штати, які розташовані на 
півночі Бразилії та характери-
зуються великою кількістю ви-
значних пам’яток. Рорайма про-
стягається приблизно на 230000 
км2 і має найменшу густоту на-
селення в країні – 2,25 жителів на 
км2. Його столиця – Боа Віста – це 
єдина бразильська столиця, яка 
повністю знаходиться в Північній півкулі. Економіка штату в основному 
залежить від комерційних товарів і промисловості. Туризм швидко роз-
вивається в цьому регіоні, особливо в районі дивовижної гори Рорайма.

Амазонас – це великий штат, площа якого становить 1600000 км2. 
Перевагою цього штату є також те, що його населення складає майже 4 
мільйони жителів, з яких 80% живуть в міських районах. Його столиця – Ма-
наус – це найбільш населене місто в північній Бразилії, чисельність жителів 
якого становить приблизно 1,8 мільйона людей. По всій території штату, 
із заходу на схід, протікає всесвітньо відома річка Амазонка – найбільша 
у світі річка за площею басейну.

Євангеліє досягло цього регіону в 1970-х роках, коли група книгонош 
приїхала в місто Манаус. Робота розпочалася в тому районі й поширилася 
в Рораймі й Амазонасі та була організована як Поле, яке нараховує 200 
членів. Більшість братів займаються сільським господарством і мають 
невеликі фінансові ресурси. Найпростіший вид їхнього транспорту – це 
каное, човни або кораблі, але в той самий час – це дорогий, ризикова-
ний транспорт, який забирає багато часу. У центр країни потрібно летіти 
літаком. Усе це доповнює почуття ізоляції.

Це Поле було створено недавно, і Духовний центр був заснований 
у молитовному домі в Манаусі, який був побудований більш ніж 40 років 
тому. Через це будівля вкрай потребує ремонту. Необхідно побудувати нові 
санвузли, приміщення для дитячого і молодіжного класів, кухню, їдальню 
і новий будинок для проживання пастора. Офіси необхідно облаштувати 
в інфраструктурі, яка вже існує.

Є гостра потреба в цій роботі, однак наші ресурси обмежені, тому ми 
звертаємося з цим проханням до наших братів та сестер. Якщо сьогодні ви 
проявите щедрість і пожертвуєте кошти, Господь рясно вас винагородить.

Ваші брати з Амазонського Поля
Північної Бразильської Унії
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Урок 1 Субота, 4 січня 2020 року

Обраний Божий керiвник
«Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. 

Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну 
потіху» (До євреїв 11:24, 25).

«Сила Мойсея полягала в його зв’язку з Джерелом усілякої сили, Господом 
Богом Саваотом. Він велично піднісся над будь-яким земним спонуканням і 
цілковито довірився Богові. Він вважав, що він належить Господу». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1098.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.241-251.

Неділя	 29	грудня

1. САТАНА НАМАГАЄТЬСЯ ПЕРЕШКОДИТИ ЗДІЙСНЕННЮ 
БОЖОГО ЗАДУМУ

а. Оскільки сини Ізраїлеві, живучи в єгипетській землі, швидко ставали 
численним народом, що повелів фараон робити, побоюючись, що одного 
разу вони виступлять проти нього? Вихід 1:15-17, 22.

15 І звелів був єгипетський цар єврейським бабам-
сповитухам, що одній ім’я Шіфра, а ім’я другій Пуа, 16 і 
говорив: Як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід: 
коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай 
живе. 17 Але баби-сповитухи боялися Бога, і не робили того, 
як казав їм єгипетський цар. І вони лишали хлопчиків при 
житті. (Вих.1:15-17)

22 І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи: 
Кожного народженого єврейського сина кидайте його до 
Річки, а кожну дочку зоставляйте при житті! (Вих.1:22)

«Фараон та його радники сподівалися підкорити ізраїльтян тяжкою працею і 
таким чином зменшити їхню чисельність, придушити в народі дух незалежності. 
Зазнавши в цьому поразки, вони вдалися до жорстокіших заходів. Жінкам, рід 
занять яких давав змогу виконувати цей наказ, було наказано знищувати при 
народженні єврейських дітей чоловічої статі. Ініціатором цієї справи, звичай-
но, був сатана. Він знав, що з ізраїльського народу має вийти визволитель, і, 
підбурюючи царя на вбивство дітей, сподівався перешкодити Божественним пла-
нам. Але жінки боялися Бога і не наважувалися виконувати жорстокий наказ. Це 
було до вподоби Господеві, і Він благословляв їх добром. Розгніваний невдачею, 
фараон вдався до ще жорстокіших заходів». – Патріархи і пророки. – С.242.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Звідки сатана знав, що серед ізраїльтян мав з’явитися визволи-
тель? Що він зробив, аби спробувати запобігти цьому?

Понеділок	 30	грудня

2. ГОТУЮЧИ КЕРІВНИКА
а. Якою була спадщина Мойсея? Вихід 2:1; 6:20.

1 І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку 
Левієву. (Вих.2:1)

20 І взяв Амрам свою тітку Йохевед собі за жінку, і вона 
породила йому Аарона та Мойсея. А літа життя Амрамового 
сто і тридцять і сім літ. (Вих.6:20)

«[Вихід 1:22 цитується]. У той час, коли цей наказ ввійшов у силу, в Амрама 
та Йохевед, побожних ізраїльтян з племені Левія, народився син. Немовля було 
вродливе, і батьки, вірячи, що час визволення Ізраїлю наближається і що Бог 
поставить визволителя для Свого народу, вирішили врятувати малюка». – Па-
тріархи і пророки. – С.242, 243.

б. Що зробила мати Мойсея, аби врятувати його життя? Вихід 2:2-4.

2 І завагітніла та жінка, та й сина вродила. І побачили 
його, що він гарний, та й ховала його три місяці. 3 Та не 
могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку, 
і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї 
дитину, та й поклала в очереті на березі Річки. 4 А сестра 
його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. 
(Вих.2:2-4)

в. Як Бог здобув перемогу над планами сатани знищити Богом передбачено-
го визволителя? Вихід 2:5-10. Чого ми можемо навчитися з того, як мати 
Мойсея виконала свій священний обов’язок виховати сина для Бога?

5 І зійшла фараонова дочка купатися на Річку, а служниці 
її ходили понад Річкою. І побачила вона ту скриньку серед 
очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її. 
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6 І відчинила, та й побачила дитину, ось хлопчик плаче. І 
вона змилосердилася над ним, та й сказала: Це з єврейських 
дітей! 7 І сказала сестра його до фараонової дочки: Чи не піти 
й не покликати тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме 
тобі дитину? 8 І сказала їй дочка фараонова: Іди. І пішла та 
дівчина, і покликала матір дитини. 9 А дочка фараонова 
сказала до неї: На тобі цю дитину, та й годуй її для мене. А 
я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину, і годувала її. 10 І 
підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, 
і він став їй за сина. І вона назвала йому ймення Мойсей, і 
сказала: бо з води я витягла його. (Вих.2:5-10)

«Бог почув молитви матері, її віра була винагороджена. З глибокою вдячністю 
вона взялася за виконання свого, тепер вже позбавленого небезпеки, радісного 
завдання. Мати старанно використала можливість, щоб виховати дитину для 
Бога. Вона вірила, що його життя збережене для виконання якоїсь великої місії; 
знала також, що незабаром його потрібно буде віддати його царственій матері і 
хлопчик перебуватиме в оточенні, котре зможе відвернути його від Бога. Усе це 
спонукало її ставитися до виховання сина з більшою старанністю й увагою, аніж 
до решти своїх дітей. Вона намагалася прищепити йому Божий страх та любов до 
істини і справедливості, палко молилась, аби малюк був збережений від усього, 
що може зіпсувати його. Вона пояснювала йому безумство і гріховність ідоло-
поклонства, з раннього віку привчила поклонятися й молитися Живому Богові, 
Котрий Єдиний може почути його і допомогти в будь-якій скруті...

Науку, засвоєну від матері, неможливо забути. Вона стала для юнака щи-
том, який захищав від гордощів, невір’я і пороку, що процвітали серед розкоші 
царського двору». – Там саме. – С.243, 244.

«Кожна дитина, яка народжується в сім’ї, – це надана нам священна довіра. 
Бог звертається до батьків: «Візьміть цю дитину і виховайте її для Мене, щоб 
вона могла віддавати честь і шану Імені Моєму і була каналом, через який Мої 
благословення зливатимуться на світ». – Поради батькам, вчителям і студен-
там. – С.145.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як мати Мойсея виховувала дитину, яка, як вона була впевнена, 
мала велике майбутнє? Якою повинна бути мета виховання дітей 
сьогодні?
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Вівторок	 31	грудня

3. ЄГИПЕТСЬКА ОСВІТА
а. Після першої освіти, яку Мойсей отримав у своїй родині, що охоплювала 

друга фаза його освіти? Дії 7:22. Як ви думаєте, чому Бог помістив його 
до палацу фараона?

22 І Мойсей був навчений всієї премудрости єгипетської, 
і був міцний у словах та в ділах своїх. (Дiї.7:22)

«Зі скромного будинку в землі Ґошен син Йохевед був урочисто привезений 
до палацу фараона, до єгипетської цариці. Вона зустріла його як улюбленого і 
плеканого сина. У школах Єгипту Мойсей отримав вищу цивільну та військову 
освіту. Маючи природжену чарівність, витончений розум, статний, з благородною 
зовнішністю і чудовими манерами, ставши військовим лідером, він був гордістю 
Єгипту. Кожен фараон повинен був бути жерцем, і Мойсей, хоча він і відмовився 
брати участь у язичницьких служіннях, усе ж таки був посвячений в усі таїнства 
єгипетської релігії». – Виховання. – С.62.

б. Завдяки правильному ранньому релігійному навчанню, отриманому 
від батьків, який вибір був спонуканий зробити Мойсей згодом у своєму 
житті? До євреїв 11:24-26.

24 Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином 
дочки фараонової. 25 Він хотів краще страждати з народом 
Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. 26 Він наругу 
Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, 
бо він озирався на Божу нагороду. (Євр.11:24-26)

«Мойсей був гідний того, щоб мати зверхність серед великих землі, виблис-
кувати у дворах найславнішого царства і володіти його скіпетром. Геніальний 
розум підніс Мойсея над великими мужами усіх часів. Як історик, поет, мислитель, 
полководець і законодавець він не знав собі рівних. Хоч йому міг належати то-
дішній світ, він, однак, володів моральною силою, аби відмовитися від звабливих 
перспектив багатства, величі та слави, і захотів «краще страждати з народом 
Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху».

Мойсей знав про остаточну нагороду, яку отримують скромні, покірні Божі 
слуги, порівняно з якою дочасна земна слава, багатство – порох. Розкішний палац 
фараона і царський престол використовувалися як приманка для Мойсея, але 
він знав, що в царських палатах гніздяться гріховні задоволення, які змушують 
людей забути про Бога. Його погляд був спрямований вище – не на пишний пре-
стол і царську корону, а на високі почесті, яких удостояться святі Всевишнього 
у Божому Царстві, не опоганеному гріхом. 
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Очима віри він бачив нетлінний вінець, який Цар Небес покладе на чоло пере-
можця. Ця віра допомогла йому відвернутися від сильних світу цього і з’єднати 
долю з приниженим, бідним зневаженим народом, котрий волів краще слухатися 
Бога, ніж служити гріху». – Патріархи і пророки. – С.246.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Що спонукало Мойсея обрати бідність замість світської вигоди?

Середа	 1	січня

4. ВІД ПРИНЦА ДО ПАСТУХА
а. Якими були результати, коли Мойсей спробував здійснити Божий план 

для Ізраїлю своїм власним шляхом? Вихід 2:11-15; Дії 7:23-29.

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

23 А коли йому сповнилося сорок років, йому спало 
на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. 24 Як 
угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився, 
і відомстив за окривдженого, убивши єгиптянина. 25 Він 
же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм 
визволення, та не зрозуміли вони. 26 А наступного дня, як 
сварились вони, він з’явився й хотів погодити їх, кажучи: 
Люди, ви браття, чого один одного кривдите? 27 А той, що 
ближнього кривдив, його відіпхнув та сказав: Хто наставив 
над нами тебе за старшого й суддю? 28 Чи хочеш убити й 
мене, як учора вбив ти єгиптянина? 29 І втік Мойсей через 
слово оце, і стався приходьком у землі мадіямській, де 
зродив двох синів. (Дiї.7:23-29)
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«Мойсей припускав, що його освіта в єгипетській мудрості повністю підготува-
ла його до того, щоб Він вивів Ізраїль з рабства. Невже він не був навчений усього 
того, що необхідно для генерала армій? Невже він не мав переваг навчатися в 
найкращих школах країни? Так, він відчував, що був здатний визволити свій на-
род. Він взявся за роботу, спробувавши здобути їхню прихильність, виправляючи 
несправедливість. Він убив єгиптянина, який напав на ізраїльтянина. У цьому він 
проявив дух того, хто був вбивцею від початку і довів, що він нездатний пред-
ставляти Бога милості, любові й співчуття.

Мойсей зазнав жалюгідної невдачі при своїй першій спробі, і, подібно до 
багатьох інших, він відразу ж втратив довіру до Бога і повернувся спиною до 
дорученої йому справи. Він втік від гніву фараона. Він зробив висновок, що 
через його великий гріх, в тому, що він відняв життя єгиптянина, Бог не дозво-
лить йому брати участь у справі визволення його народу з їхнього жорстокого 
рабства. Однак Бог дозволив цьому статися, щоб навчити Мойсея м’якості, до-
броти і довготерпіння, якими необхідно володіти кожному працівникові Господа, 
щоб бути успішним працівником у Його справі». – Поради батькам, вчителям 
і студентам. – С.407.

«Божа воля полягала не в тому, щоб звільнити Свій народ за допомогою 
зброї, як гадав Мойсей, але Божою силою, щоб слава належала виключно Йому. 
Однак навіть цей необачний вчинок Бог використав для здійснення Свого наміру. 
Мойсей був ще не готовий для виконання своєї великої місії. Йому потрібно було 
засвоїти урок віри, подібний до того, якого колись навчилися Авраам та Яків, а 
саме: покладатися не на людську силу чи мудрість, а на Божу могутність у ви-
конанні Його обітниць». – Патріархи і пророки. – С.247.

б. Як Мойсей знайшов домівку в країні Мідіян і хто став його сім’єю?   
Вихід 2:16-22; 18:2-4.

16 А в мідіянського жерця було сім дочок. І прийшли вони, 
і витягали воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого 
батька. 17 І прийшли пастухи й відігнали їх. І встав Мойсей, 
та й оборонив їх, і напоїв їхню отару. 18 І прибули вони 
до Реуїла, свого батька, а той поспитав: Чого ви сьогодні 
так скоро прийшли?. 19 А ті відказали: Якийсь єгиптянин 
оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам 
води й напоїв отару. 20 І сказав він до своїх дочок: А де він? 
Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його, і нехай він 
з’їсть хліба. 21 І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком, 
а той видав за Мойсея дочку свою Ціппору. 22 І породила 
вона сина, а він назвав ім’я йому: Ґершом, бо сказав: Я став 
приходьком у чужому краї. (Вих.2:16-22)
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2 І взяв Їтро, Мойсеїв тесть, жінку Мойсеєву Ціппору, по 
відісланні її, 3 та обох синів її, що ймення одному Ґершом, 
бо сказав був: Я став приходьком у чужому краї, 4 а ймення 
другому Еліезер, бо Бог мого батька був мені поміччю, і 
визволив мене від фараонового меча. (Вих.18:2-4)

в. Чим займався Мойсей в країні Мідіян? Вихід 3:1.

1  А Мойсей пас отару тестя свого Їтра, жерця Мідіянського. 
І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої 
гори, до Хориву. (Вих.3:1)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Чому Мойсей мав потребу у перевихованні в пустелі?

Четвер	 2	січня

5. НАВЧАЮЧИСЬ У ШКОЛІ ТРУДНОЩІВ
а. Що пізніше було сказано про Мойсея, і це свідчить про великі зміни, 

здійснені завдяки рокам виховання в пустелі? Числа 12:3. Яких уроків 
він навчився в пустелі?

3 А той муж, Мойсей, був найлагідніший за всяку людину, 
що на поверхні землі. (Чис.12:3)

«Освіта, яку отримав Мойсей як онук фараона, була всебічною. Ніщо не 
залишилося знехтуване з того, що, на їхню думку, могло зробити його мудрою 
людиною в тому сенсі, як розуміли мудрість єгиптяни. Ця освіта допомогла 
йому в багатьох аспектах; але найцінніша частина його приготування до справи 
усього життя була отримана тоді, коли він був пастухом. Коли він вів свої отари 
через дикі гори на зелені пасовища долин, Бог природи навчив його найвищої і 
найбільшої мудрості. У школі природи, в якій Сам Христос був Учителем, він спо-
глядав і навчався уроків смирення, лагідності, віри, довіри і упокореного способу 
життя, що тісніше єднало його душу з Богом. На самоті в горах він навчився того, 
що вся його освіта в палаці фараона не могла дати йому – простої, непохитної 
віри і постійної довіри Господу». – Основи християнського виховання. – С.342.
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«У школі самозречення і нестатків він мав навчитися терпіння і вміння володі-
ти собою. Перш ніж стати мудрим правителем, він повинен був стати слухняним. 
Його серце мало перебувати в повній гармонії з Богом, оскільки лише таким 
шляхом Ізраїль міг пізнати Божу волю. Власний життєвий досвід мав навчити 
Мойсея виявляти батьківську турботу до всіх, хто потребував допомоги». – Па-
тріархи і пророки. – С.247.

П’ятниця	 3	січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Звідки сатана знав, що серед ізраїльтян мав з’явитися визволи-
тель? Що він зробив, аби спробувати запобігти цьому?

2. Як мати Мойсея виховувала дитину, яка, як вона була впевнена, 
мала велике майбутнє? Якою повинна бути мета виховання дітей 
сьогодні?

3. Що спонукало Мойсея обрати бідність замість світської вигоди?

4. Чому Мойсей мав потребу у перевихованні в пустелі?

5. Чого Мойсей навчився впродовж тих років, коли був пастухом? 
Чого ми можемо навчитися з випробувань, які зустрічаємо у 
своєму житті?
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Урок 2 Субота, 11 січня 2020 року

Звiстка визволення
«І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш»   

       (Вихід 4:17).
«Надійшов час звільнення Ізраїлю. Але Божий намір мав виконатися шля-

хом, який би засоромив людську гордість. Визволитель повинен був виступити 
як скромний пастир лише з посохом у руках; Бог же мав перетворити цей посох 
на символ Своєї сили». – Патріархи і пророки. – С.251.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.251-256.

Неділя	 5	січня

СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ
а. Коли Мойсей дбав про отари Їтра, що відбувалося в Єгипті?   

Вихід 2:23-25.

23 І сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту. А Ізраїлеві 
сини стогнали від тієї роботи та кричали. І їхній зойк через 
ту роботу донісся до Бога. 24 І почув Бог їхній стогін. І згадав 
Бог Свого заповіта з Авраамом, Ісаком та Яковом. 25 І Бог 
бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними. 
(Вих.2:23-25)

б. Який досвід отримав Мойсей біля палаючого куща? Вихід 3:1-5.

1 А Мойсей пас отару тестя свого Їтра , жерця Мідіянського. 
І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої 
гори, до Хориву. 2 І явився йому Ангол Господній у полум’ї 
огняному з-посеред тернового куща. І побачив він, що та 
тернина горить огнем, але не згорає кущ. 3 І сказав Мойсей: 
Зійду но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та 
тернина? 4 І побачив Господь, що він зійшов подивитися. 
І кликнув до нього Бог з-посеред тієї тернини і сказав: 
Мойсею, Мойсею! А той відказав: Ось я! 5 І сказав Він: Не 
зближайся сюди! Здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, 
на якому стоїш ти, земля це свята! (Вих.3:1-5)
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в. Якого важливого уроку ми можемо навчитися з цього досвіду?  
Псалом 88:8.

8 Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на 
ціле довкілля Своє! (Пс.88:8)

«Смиренням і благоговінням повинна відзначатися поведінка усіх, котрі при-
ходять у присутність Божу. В Ім’я Ісуса ми можемо з відвагою приступати до Нього; 
але ми не повинні чинити цього із зухвалою самовпевненістю, як ніби Бог пере-
буває на одному рівні з нами. Є люди, які звертаються до Великого Всемогутнього 
і Святого Бога, Котрий перебуває в неприступному світлі, як до рівного собі, а то 
й нижчого за себе. Є й такі, котрі в Його домі поводяться так, як не наважилися 
б поводитись у приймальні земного правителя. Такі люди повинні пам’ятати, що 
вони знаходяться у присутності Того, Кому поклоняються серафими, перед Ким 
ангели закривають свої обличчя». – Патріархи і пророки. – С.252.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чого навчає нас опис того, що сталося з Мойсеєм біля палаючого 
куща? Як це пов’язано з тим, як ми повинні наближатися до Бога 
в молитві та у святині?

Понеділок	 6	січня

БОГ ЗАКЛИКАЄ МОЙСЕЯ
а. Що Господь збирався звершити заради Свого народу? Вихід 3:7-9.

7 І промовив Господь: Я справді бачив біду Свого народу, 
що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, 
бо пізнав Я болі його. 8 І Я зійшов, щоб визволити його з 
єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до 
Краю доброго й широкого, до Краю, що тече молоком та 
медом до місця ханаанеянина, і хіттеянина, і амореянина, і 
періззеянина, і хіввеянина, і євусеянина. 9 А тепер ось зойк 
Ізраїлевих синів дійшов до Мене, і Я також побачив той 
утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. (Вих.3:7-9)
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б. Яке місце займав Мойсей у Божому плані для здійснення визволення? 
Вихід 3:10; Дії 7:34, 35.

10 А тепер іди ж, і Я пошлю тебе до фараона, і виведи з 
Єгипту народ Мій, синів Ізраїлевих! (Вих.3:10)

34 Добре бачив Я утиск народу Свого, що в Єгипті, і 
стогін його Я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось 
іди, Я пошлю до Єгипту тебе. 35 Цього Мойсея, що його 
відцурались вони, сказавши: Хто наставив тебе за старшого 
й суддю, цього Бог через Ангола, якому з’явився в кущі, 
послав за старшого й визвольника. (Дiї.7:34,35)

в. Як Мойсей відреагував на Божий заклик і що, за бажанням Господа, він 
повинен був усвідомити? Вихід 3:11-15.

11 І сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до фараона, і 
що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? 12 А Він відказав: Та 
Я буду з тобою! А це тобі знак, що Я послав тебе: коли ти 
виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій 
горі. 13 І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлевих 
синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, 
то вони запитають мене: Яке Ім’я Його? Що я скажу їм? 14 
І сказав Бог Мойсеєві: Я Той, що є. І сказав: Отак скажеш 
Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас. 15 І сказав іще 
Бог до Мойсея: Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог 
батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова послав 
мене до вас. А оце Ім’я Моє навіки, і це пам’ять про Мене з 
роду в рід. (Вих.3:11-15)

«Вражений і наляканий цим повелінням, Мойсей відсахнувся зі словами: 
«Хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих?» Однак 
у відповідь було сказано:«Я буду з тобою! А це тобі знак, що Я послав тебе: 
коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі».

Мойсей подумав про труднощі, з якими йому доведеться зустрітися: про 
сліпоту, невір’я та невігластво свого народу, більшість з якого майже втратила 
знання про Бога. «Ото, – сказав він, – я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: 
«Бог ваших батьків послав мене до вас», то вони запитають мене: «Яке Ім’я 
Його?» Що я скажу їм?» Була відповідь: «Я Той, що є (Єгова)... Отак скажеш Із-
раїлевим синам: Сущий послав мене до вас». – Патріархи і пророки. – С.252, 253.

«Мойсей не очікував, що Господь використовуватиме його для визволення 
Ізраїлю з Єгипту таким чином. Він думав, що визволення буде відбуватися війною. 
І коли Господь повідомив йому, що він повинен стояти перед фараоном і від Його 
Імені вимагати відпустити Ізраїль, він різко відмежувався від цього завдання.
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Фараон, перед яким він повинен був постати, не був тим фараоном, який 
засудив його до смерті. Той цар помер, і кермо влади взяв інший цар. Майже 
всі єгипетські царі називалися фараонами. Мойсей вважав за краще стояти на 
чолі ізраїльського народу, бути їхнім ватажком і воювати з єгиптянами. Але в 
Божому плані цього не було. Він бажав бути звеличеним перед Своїм народом 
і навчити не тільки їх, але й єгиптян, що є Живий Бог, Який має силу спасати і 
знищувати». – Духовні дари. – Т.3. – С.189, 190.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як, на думку Мойсея, Бог повинен був визволити Ізраїль з Єгипту? 
Чому Бог не визволив Ізраїль таким чином?

Вівторок	 7	січня

БОГ ЗАПЕВНЯЄ МОЙСЕЯ
а. Яку звістку Мойсей повинен був повідомити старійшинам Ізраїлю?  

Вихід 3:16-20.

16 Іди, збери старших Ізраїлевих та й скажи їм: Господь, 
Бог батьків ваших, явився мені, Бог Авраама, Ісака та Якова, 
говорячи: Згадуючи, згадав Я про вас, та про заподіяне 
вам ув Єгипті. 17 І сказав Я: Я виведу вас з єгипетської 
біди до Краю ханаанеянина, і хіттеянина, й амореянина, і 
періззеянина, і хіввеянина, і євусеянина, до Краю, що тече 
молоком та медом. 18 І вони послухають слова твого, і 
прийдеш ти та старші Ізраїлеві до єгипетського царя, та й 
скажете йому: Господь, Бог євреїв, стрівся був нам. А тепер 
ми підемо в триденну дорогу в пустиню, і складемо жертви 
Господеві, Богові нашому! 19 І Я знаю, що єгипетський цар 
не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. 
20 І Я витягну Свою руку, та й поб’ю Єгипет усіма чудами 
Моїми, що вчиню серед нього, а потому він відпустить вас. 
(Вих.3:16-20)
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б. Як Бог планував виконати Свою обітницю про те, що Його народ не піде 
з Єгипту з порожніми руками? Вихід 3:21, 22.

21 І Я дам милість цьому народові в очах Єгипту, 
і станеться, коли підете, не підете ви впорожні! 22 Бо 
позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого 
посуд срібний і посуд золотий та одежу, і покладете це на 
синів ваших та на дочок ваших, і заберете здобич від Єгипту. 
(Вих.3:21,22)

«Єгиптяни збагатилися за рахунок непосильної праці ізраїльтян, і тепер, 
коли перед ними була далека дорога, вони мали право вимагати винагороду 
за роки виснажливої праці. Євреї мали просити в єгиптян коштовності, які було 
б неважко нести, а Бог обіцяв дати їм милість в очах єгиптян. Могутні чудеса, 
здійснені задля їхнього звільнення, викличуть жах у гнобителів, так що прохання 
рабів будуть задоволені». – Патріархи і пророки. – С.253.

в. Оскільки Мойсей неохоче приймав Боже покликання, які подальші до-
кази Свого провидіння Господь дав йому? Вихід 4:1-9. Як ми повинні 
реагувати на Божий заклик сьогодні?

1 І відповів Мойсей та й сказав: Таж вони не повірять 
мені, і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не 
явився тобі! 2 І промовив до нього Господь: Що то в руці 
твоїй? Той відказав: Палиця. 3 І сказав Він: Кинь її на землю! 
І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від 
нього. 4 І сказав Господь до Мойсея: Простягни свою руку, і 
візьми його за хвоста! І він простяг свою руку й узяв його, і 
той став палицею в долоні його. 5 Щоб повірили, що явився 
тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака й 
Бог Якова. 6 І сказав Господь йому ще: Засунь свою руку 
за пахвину свою! І засунув він руку свою за пахвину свою, 
і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг! 
7 А Він сказав: Поклади знов свою руку за пахвину свою! 
І він поклав знову руку свою до своєї пахвини, і витягнув 
її з пахвини своєї, і ось вона стала знову, як тіло його. 8 І 
станеться, коли не повірять тобі, і не послухають голосу 
першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної. 
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9 І станеться коли вони не повірять також обом тим 
ознакам, і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води 
з Річки, і виллєш на суходіл. І переміниться та вода, що ти 
візьмеш із Річки, і станеться кров’ю на суходолі. (Вих.4:1-9)

«Труднощі, що чекали на Мойсея, здавалися йому нездоланними. Що він міг 
сказати своєму народові на доказ того, що Бог насправді післав його? «Таж, – ска-
зав він, – вони не повірять мені,  і  не послухають голосу мого, бо скажуть: 
«Господь не з’явився тобі!» Після цього йому було дано доказ, який справив 
враження навіть на нього самого. Мойсей отримав наказ кинути свою палицю на 
землю. Коли він це зробив, «вона стала вужем. І втік Мойсей від нього». Йому 
було сказано схопити гадюку за хвіст; в його руці вона перетворилася знову на 
палицю. Потім Мойсей отримав наказ покласти руку собі за пазуху. Він послу-
хався, але коли «витягнув її, – аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг!» 
Отримавши повеління знову покласти руку за пазуху, він зробив це і, вийнявши її, 
побачив, що рука стала здоровою, як усе тіло його. Господь запевнив Мойсея, що 
Його народ, а також фараон, побачивши подібні ознаки, переконаються в тому, 
що серед них перебуває Той, Котрий могутніший за єгипетського царя». – Там 
саме. – С.253, 254.

«Хто готовий, відгукнувшись на заклик Провидіння, залишити свої виплекані 
мрії та коло друзів? Хто візьме на себе нові обов’язки та вирушить у невідомі 
місця, охоче й наполегливо працюючи для Бога і розцінюючи втрати як надбан-
ня – задля Христа?» – Там саме. – С.127.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому ми інколи неохоче приймаємо Божий заклик працювати 
для Нього?

Середа	 8	січня

БОГ ПРОДОВЖУЄ ПІДБАДЬОРЮВАТИ МОЙСЕЯ
а. Що свідчить про те, що Мойсей все ще не бажав коритися Божому за-

клику? Вихід 4:10-13.

10 Та Мойсей сказав до Господа: О Господи я не промовець 
ні від учора, ні від позавчора, ані відтоді, коли Ти говорив був 
до Свойого раба, бо я тяжкоустий та тяжкоязикий. 11 І сказав 
йому Господь: Хто дав уста людині? Або Хто робить німим, 
чи глухим, чи видючим, чи темним, чи ж не Я, Господь? 12 А 
тепер іди, а Я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що 
ти маєш говорити. 
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13 А він відказав: Молю Тебе, Господи, пошли іншого, 
кого маєш послати. (Вих.4:10-13)

«Але Божий слуга все ще був пригнічений думкою про надзвичайне, неймо-
вірне завдання, яке чекало на нього. У відчаї й страху він удався ще до однієї 
відмови – нездатності легко і швидко розмовляти... Він давно вже не був серед 
єгиптян і тому не володів добре їхньою мовою, як тоді, коли жив серед них...

Спочатку відмовки пояснювалися скромністю і невпевненістю в собі; але після 
того як Господь пообіцяв усунути всі труднощі та увінчати успіхом його місію, усі 
подальші відмови і скарги на непридатність свідчили про недовір’я Мойсея до 
Бога. Усе це вказувало на те, що в Мойсея були побоювання в тому, що Бог не 
в змозі приготувати його для тієї великої роботи, до якої покликав, або ж у тому, 
що Він помилився у виборі потрібної людини». – Патріархи і пророки. – С.254.

б. Яку допомогу Бог надав Мойсеєві, оскільки Він терпляче намагався 
підбадьорити Свого раба? Вихід 4:14-17. Як Бог підримує Свій народ 
сьогодні?

14 І запалав гнів Господній на Мойсея, і Він сказав: Чи 
ж не Аарон твій брат, Левит? Я знаю, що він добре буде 
говорити. Та ось він вийде навпроти тебе, і побачить тебе, 
і зрадіє він у серці своїм. 15 І ти будеш говорити до нього, 
і вкладеш слова ці в уста його, а Я буду з устами твоїми й 
з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. 16 І він 
буде говорити за тебе до народу. І станеться, він буде тобі 
устами, а ти будеш йому замість Бога. 17 І ти візьмеш у руку 
свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш. (Вих.4:14-17)

«Нехай [члени Божої церкви] усвідомлять, що робота, якою вони займають-
ся, – це та робота, на яку Господь поставив Свою печатку...

Він велить нам іти і промовляти слова, які він дає нам, відчуваючи Його 
святий дотик до наших уст». – Дивовижна Божа благодать. – С.275.

в. Яке подальше запевнення Бог надав Мойсеєві? Вихід 4:18-23.

18 І пішов Мойсей, і вернувся до тестя свого Їтра, і сказав 
йому: Піду я, і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, 
чи ще живі вони. А Їтро сказав до Мойсея: Іди в мирі! 19 І 
сказав Господь до Мойсея в Мідіяні: Іди, вернися до Єгипту, 
бо вимерли всі люди, що шукали твоєї душі. 20 І взяв Мойсей 
жінку свою та синів своїх, і посадив їх на осла, та й вернувся 
до єгипетського краю. І взяв Мойсей палицю Божу в руку 
свою. 



22

21 І сказав Господь до Мойсея: Коли ти підеш, щоб 
вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які Я вклав у твою 
руку, ти вчинив їх перед лицем фараона, а Я ожорсточу серце 
його, і він не відпустить народу. 22 І ти скажеш фараонові: 
Так сказав Господь: Син Мій, Мій перворідний то Ізраїль. 23 
І кажу Я тобі: Відпусти Мого сина, і нехай Мені служить. А 
коли ти відмовиш пустити його, то ось Я вб’ю твого сина, 
твого перворідного. (Вих.4:18-23)

«Людина отримає і силу, і вміння, якщо прийме обов’язки, які Бог покладає 
на неї, і від усього серця намагатиметься вірно їх виконувати. Якими б скром-
ними не були становище чи здібності, людина, котра прагне щиро виконувати 
свою роботу і довіряється Божественній силі, досягне справжньої величі. Якби 
Мойсей, беручись за виконання цього великого завдання, покладався на власні 
силу, мудрість та енергію, він засвідчив би цим свою повну непридатність до ви-
конання такої роботи. Той факт, що людина розуміє свою слабкість, свідчить про 
те, що вона усвідомлює всю серйозність довіреної їй справи, а тому шукатиме 
сили й поради у Бога». – Патріархи і пророки. – С.255.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Що є ознакою справжньої величі в тих людях, котрі служать 
Богові?

Четвер	 9	січня

5. МОЙСЕЙ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЄГИПТУ
а. Коли Мойсей прийняв заклик Бога і пішов до Єгипту, що сталося в дорозі? 

Вихід 4:24-26. Яку урочисту паралель можна побачити в цій події?

24 І сталося в дорозі на нічлігу, стрів був його Господь 
і шукав, щоб убити його. 25 Та Ціппора взяла кременя, і 
обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася нею до ніг 
його та й сказала: Бо ти мені наречений крови! 26 І пустив Він 
його. Тоді вона сказала: Наречений крови через обрізання. 
(Вих.4:24-26)
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«Це було нехтуванням умови, через яку дитина отримувала право на 
благословення Заповіту, укладеного Богом з Ізраїлем; така недбалість з боку 
вибраного вождя могла послабити в очах народу значення Божественних по-
станов... Мойсей наражатиметься на великі небезпеки при виконанні своєї місії, 
та його життя могло бути збережене лише завдяки охороні святих ангелів. Але, 
знехтувавши обов’язком, про який він знав, Мойсей не міг залишатися в безпеці, 
оскільки ангели Божі не могли б уберегти його.

У час горя, безпосередньо перед Другим приходом Христа, життя праведних 
буде збережене лише завдяки служінню Небесних ангелів; однак порушник Божо-
го Закону не матиме охорони. Ангели не зможуть захистити тих, які знехтували 
хоча б одним із Божественних повелінь».  – Патріархи і пророки. – С.256.

б. Коли Мойсей та Аарон прийшли до Єгипту і зібрали старійшин, як народ 
відреагував на звістку про визволення? Вихід 4:29-31.

29 І пішов був Мойсей та Аарон, і зібрали вони всіх 
старших Ізраїлевих синів. 30 І переказав Аарон усі слова, 
що Господь говорив був Мойсеєві. А той ті ознаки чинив 
на очах народу. 31 І повірив народ той. І почули вони, що 
згадав Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх, і вони 
схилилися, і поклонилися до землі. (Вих.4:29-31)

П’ятниця	 10	січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чого навчає нас опис того, що сталося з Мойсеєм біля палаючого 
куща? Як це пов’язано з тим, як ми повинні наближатися до Бога 
в молитві та у святині?

2. Як, на думку Мойсея, Бог повинен був визволити Ізраїль з Єгипту? 
Чому Бог не визволив Ізраїль таким чином?

3. Чому ми інколи неохоче приймаємо Божий заклик працювати 
для Нього?

4. Що є ознакою справжньої величі в тих людях, котрі служать 
Богові?

5. У час скорботи, який настане в майбутньому, що втратять ті люди, 
котрі нехтують хоча б однїєю з Божественних установ?
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Урок 3 Субота, 18 січня 2020 року

Упертiсть – плiд гордостi
«Не обманюйтеся, – Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина 

посіє, те саме й пожне!» (До галатів 6:7).
«Фараон посіяв впертість, і він пожав впертість. Він сам посіяв це насіння в 

ґрунт. І Богу не потрібно було більше втручатися будь-якою іншою силою в його 
зростання, як в зростання зерна кукурудзи». – Біблійний коментар [з коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1100.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.257-265.

Неділя	 12	січня

1. ФАРАОН ЧИНИТЬ ОПІР БОГОВІ
а. З яким проханням Мойсей та Аарон прийшли до єгипетського царя? Як 

він відреагував? Вихід 5:1-3.

1 А потім прийшли Мойсей й Аарон, та й сказали до 
фараона: Так сказав Господь, Бог Ізраїлів: Відпусти народ 
Мій, і нехай вони святкують Мені на пустині! 2 А фараон 
відказав: Хто Господь, що послухаюсь слова Його, щоб 
відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не 
відпущу! 3 І сказали вони: Бог євреїв стрівся з нами. Нехай 
же ми підемо триденною дорогою на пустиню, і принесемо 
жертви Господеві, Богові нашому, щоб не доторкнувся Він 
до нас мором або мечем. (Вих.5:1-3)

б. Які застереження ми повинні отримати з гордості фараона і його по-
встання? До галатів 6:7; Приповісті 11:2.

7 Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те саме й пожне! (Гал.6:7)

2 Прийде пишність, та прийде і ганьба, а з сумирними 
мудрість. (Пр.11:2)
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«Ті, хто протиставляють власні ідеї ясно викладеній волі Бога, тим самим 
говорять разом з фараоном: «Хто Господь, що послухаюсь слова Його?» Кожне 
відкидання світла озлоблює серце і затьмарює розум, внаслідок чого людям стає 
важче й важче відрізняти правду від неправди, і вони більш зухвало чинять опір 
Божій волі». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1100.

«Нехай всі приймуть попередження, надіслане Небом, попередження про 
те, що якщо яка-небудь людина стане звеличувати свої шляхи і судження як 
найвищі, вона, безсумнівно, потрапить під керівництво сатани, який засліпить 
її до такої міри, що її дух і її методи будуть точно копіювати методи першого 
ошуканця. Це відбуватиметься мало-помалу, непомітно, до тих пір, поки весь 
розум людини не потрапить у пастку. Древній змій спостерігає за людиною, щоб 
зваблювати її, допоки у неї не залишиться сил вирватися з його пут». – Видав-
ниче служіння. – С.175.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як іноді ми виявляємо таку саму гордість, як фараон?

Понеділок	 13	січня

2. ФАРАОН ЗБІЛЬШУЄ ТЯГАР
а. Яке звинувачення цар висунув проти Мойсея і Аарона? Вихід 5:4, 5. Що 

він мав на увазі, кажучи: «...відриваєте народ від його робіт»?

4 І сказав до них цар Єгипту: Чому ви, Мойсею та Аароне, 
відриваєте народ від його робіт? Ідіть до своїх діл! 5 І сказав 
фараон: Таж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте 
їх від їхніх робіт. (Вих.5:4,5)

«У рабстві ізраїльський народ певною мірою втратив знання Божого Закону 
і відступив від Його постанов. Суботою переважно нехтували; вимоги нагляда-
чів, цілком імовірно, не давали змоги святити її. Але Мойсей пояснив своєму 
народові, що послух Богові – це перша умова звільнення. Спроби відновити 
святість суботи не залишилися непоміченими для їхніх гнобителів». – Патріархи 
і пророки. – С.258.
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б. З якою метою Бог хотів вивести Ізраїль з Єгипту? Псалом 105:43-45. Яке 
значення це має для нас?

43 І Він з радістю вивів народ Свій, зо співом вибранців 
Своїх, 44 І їм землю народів роздав, і посіли вони працю 
людів, 45 щоб виконували Його заповіді, та закони Його 
берегли! Алілуя! (Пс.105:43-45)

«Подібно до того як субота була знаменням, яке відрізняє ізраїльтян від 
язичників, коли вони вийшли з Єгипту, щоб увійти в земний Ханаан, так і сьо-
годні вона є знаменням, яке відрізняє народ Божий, коли він виходить зі світу, 
щоб увійти до Небесного спокою. Субота – це ознака відносин, що існують між 
Богом і Його народом, ознака того, що Його люди шанують Його Закон. Вона 
проводить відмінність між Його вірними підданими і порушниками заповіді про 
суботу... Субота, яка свідчить світу про Бога як про Творця, також свідчить про 
Нього як про Того, Хто освячує нас. Сила, яка створила все, відновлює душу за 
Його подобою». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.349, 350.

«І коли Закон Божий таким чином відобразиться в житті, навіть світ визнає 
перевагу тих, хто любить Бога, боїться Його і служить Йому понад усіх людей 
на землі». – Там саме. – С.12.

в. Що було результатом розмови з фараоном? Вихід 5:6-14.

6 І того дня фараон наказав погоничам народу та 
писарям, говорячи: 7 Не давайте більше народові соломи, 
щоб робити цеглу, як учора й позавчора. Нехай ідуть самі, та 
збирають собі соломи. 8 А призначене число цегли, що вони 
робили вчора й позавчора, накладете на них, не зменшуйте з 
нього. Вони нероби, тому кричать: Ходім, принесімо жертву 
нашому Богові! 9 Нехай буде тяжка праця на цих людей, і 
нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. 10 І 
вийшли погоничі народу й писарі його, та й сказали до того 
народу, говорячи: Так сказав фараон: Я не буду давати вам 
соломи. 11 Самі йдіть, наберіть собі соломи, де знайдете, 
бо нічого не зменшене з вашої роботи!. 12 І розпорошився 
народ той по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню 
на солому. 13 А погоничі наставали, говорячи: Скінчіть 
вашу щоденну працю в час так, як коли б була солома. 14 
І були биті писарі синів Ізраїлевих, що їх настановили над 
ними фараонові погоничі, говорячи: Чому ви не скінчили 
свого приділу для виробу цегли й учора й сьогодні, як було 
дотепер? (Вих.5:6-14)
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«Роздратований фараон підозрював ізраїльтян у намірі повстати проти нього. 
Невдоволення є результатом неробства, вважав фараон; він подбає про те, щоб 
у них не залишалося часу для виконання небезпечних задумів. Цар негайно 
вжив заходів, щоб зробити їхні кайдани ще важчими і таким чином зламати їх 
незалежний дух». – Патріархи і пророки. – С.258.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Яким чином субота є ознакою, котра відрізняє народ Божий 
сьогодні?

Вівторок	 14	січня

3. БОГ ВИПРОБОВУЄ ВІРУ ІЗРАЇЛЯ
а. З яким докором Ізраїлеві писарі звернулися до Мойсея й Аарона?  

Вихід 5:19-21.

19 І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорено: 
Не зменшуйте з цегли вашої щоденного в його часі! 20 І 
стріли вони Мойсея та Аарона, що стояли насупроти них, як 
вони виходили від фараона, 21 та й сказали до них: Нехай 
побачить вас Господь і нехай вас осудить, бо ви вчинили 
ненависним дух наш в очах фараона й в очах його рабів, 
щоб дати меча в їхню руку повбивати нас! (Вих.5:19-21)

б. Чому Господь не визволив Ізраїль відразу? Дії 14:22.

22 душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі, та 
навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже 
Царство. (Дiї.14:22)

«Євреї сподівалися досягти волі без жодного особливого випробування своєї 
віри, без страждань і нестатків. Але вони ще не були готовими до звільнення. Їхня 
віра в Бога була малою; вони не бажали терпляче зносити труднощі, через що 
Він не вважав за потрібне діяти задля них. Чимало було й таких, котрі вважали 
за краще залишатися рабами, аніж зносити труднощі, пов’язані з переселенням 
до чужої країни, а декотрі настільки перейняли звичаї єгиптян, що воліли вза-
галі залишитися в Єгипті. Саме тому Господь не звільнив їх при першому вияві 
Своєї сили перед фараоном. Він так направляв події, щоб тиранія єгипетського 
царя могла виявитися повною мірою і щоб водночас Бог міг відкритися Своєму 
народові. Коли люди побачать Божу справедливість, силу і любов, у них виникне 
бажання залишити Єгипет і присвятити себе на служіння Йому. 
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Завдання Мойсея було б набагато легшим, якби більшість ізраїльтян не 
стали настільки зіпсутими, що не бажали залишати Єгипет». – Патріархи і про-
роки. – С.260.

«Сини Ізраїлеві віддавалися розпусті, ідолопоклонству, обжерливості та-
низьким порокам. Це завжди є результатом рабства. Але Господь спостерігав 
за Своїм народом і після їхнього визволення Він навчав їх. Вони не залишилися 
без піклування». – Південна робота. – С.43.

в. Коли Мойсей поскаржився Господеві, оскільки нові випробування 
спіткали Ізраїль, що Господь пообіцяв звершити для Свого народу?  
Вихід 5:22, 23; 6:1-8.

22 І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: Господи, 
чому Ти кривду вчинив цьому народові? Чому Ти послав 
мені це? 23 Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити 
Твоїм Ім’ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові, а 
насправді Ти не визволив народу Свого! (Вих.5:22,23)

1 І сказав Господь до Мойсея: Тепер побачиш, що вчиню Я 
фараонові, бо він, змушений рукою сильною, їх відпустить, 
і, змушений рукою сильною, вижене їх із краю свого. 2 
І говорив Бог до Мойсея, та й сказав йому: Я Господь! 3 І 
являвся Я Авраамові, Ісакові та Яковові Богом Всемогутнім, 
але Йменням Своїм Господь Я не дався їм пізнати. 4 А 
також Я склав був із ними Свого заповіта, що дам їм землю 
ханаанську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. 
5 І почув Я теж стогін синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять 
їх своїми рабами, і згадав заповіта Свого. 6 Тому скажи синам 
Ізраїлевим: Я Господь! І Я виведу вас з-під тягарів Єгипту, 
і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим 
раменом та великими присудами. 7 І візьму вас Собі за 
народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що Я Господь, Бог 
ваш, що виводить вас із-під тягарів Єгипту! 8 І введу вас 
до того Краю, що про нього Я підняв був Свою руку, щоб 
дати його Авраамові, Ісакові та Якову. І Я дам його вам на 
спадщину. Я Господь! (Вих.6:1-8)

«Завдяки Своїй милості [Бог] не завжди захищає нас від неприємностей, 
адже якби Він так чинив, ми в своєму самовдоволенні забули б, що Господь є 
нашим Помічником у важкий для нас час. Він прагне явити нам Себе у важку 
хвилину і відкрити для нашого зору рясні запаси, які є в нашому розпорядженні, 
незалежно від нашого оточення; а розчарування і випробування допускаються 
для того, щоб ми зрозуміли нашу безпорадність, навчилися волати про допомогу 
до Господа, як голодне і спрагле дитя волає до свого земного батька». – Відо-
бражаючи Христа. – С.353.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому дуже багато ізраїльтян не хотіли покинути Єгипет? Чому 
багато хто з нас не хочуть відмовитися від світських звичаїв та 
ідей сьогодні?

Середа	 15	січня

4. НАРОД УПАВ ДУХОМ
а. Як сини Ізраїлеві сприйняли звістку Господа, коли Мойсей звернувся 

до них вдруге? Вихід 6:9. Які обітниці мали бути джерелом надії для всіх 
ізраїльтян? Буття 15:13, 14; 50:24.

9 І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не 
слухали Мойсея через легкодухість та тяжку роботу. (Вих.6:9)

13 І промовив Господь до Аврама: Добре знай, що 
потомство твоє буде приходьком в землі не своїй. І будуть 
служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. 14 Але 
народ, якому служити вони будуть, Я засуджу; та вони потім 
вийдуть з великим маєтком. (Бут.15:13,14)

24 І сказав Йосип до братів своїх: Я вмираю, а Бог конче 
згадає вас, і виведе вас із цієї землі до Краю, якого присягнув 
був Авраамові, Ісакові та Якову. (Бут.50:24)

«Старійшини Ізраїлю силкувались підтримати згасаючу віру своїх братів 
нагадуванням про обітниці, дані їхнім батькам, звертали увагу на пророчі перед-
смертні слова Йосипа щодо їхнього визволення з Єгипту. Декотрі охоче слухали і 
навіть вірили в це. Інші, враховуючи обставини, в яких тепер опинилися, втрачали 
усяку надію. Єгиптяни, довідавшись, про що говорять раби, глузували з їхніх спо-
дівань, висловлюючи презирство до Божої сили. Єгиптяни нагадували євреям 
про те, що вони є нацією рабів, і уїдливо говорили: «Якщо ваш Бог справедли-
вий, милосердний і володіє більшою силою, ніж єгипетські боги, то чому Він не 
зробить вас вільним народом?» Вони ставили в приклад самих себе. Єгиптяни 
поклонялись богам, які, на думку ізраїльтян, були фальшивими, однак стали ба-
гатим і могутнім народом. Вони також запевняли, що саме їхні боги благословили 
їх усіма благами і дали їм ізраїльтян за рабів, хизувалися тим, що мали владу 
пригноблювати і знищувати поклонників Єгови. Сам фараон хвалився, що Бог 
євреїв не звільнить їх з його руки.
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Подібні слова вбивали останню надію багатьох ізраїльтян. Вони навіть почали 
вірити, що справа виглядає саме так, як стверджують єгиптяни. Вони дійсно були 
рабами, котрі повинні були зносити усі тягарі, якими жорстокі наглядачі вважали 
за потрібне обтяжувати їх. Єврейських дітей переслідували і вбивали, а їхнє 
власне життя було ще тяжчим. Однак вони продовжували поклонятися Небесному 
Богові. Якщо Єгова – справді Бог над усіма богами, Він, безперечно, не залишить 
їх у рабстві ідолопоклонників. Разом з тим ті, котрі залишалися вірними Богові, 
розуміли: внаслідок відступництва Ізраїля від Бога, – змішуючись через шлюби з 
язичницькими народами, впадаючи в ідолопоклонство, – Господь допустив, щоб 
вони стали рабами. Вони переконували своїх братів, що Бог незабаром скине 
ярмо гнобителів». – Патріархи і пророки. – С.259, 260.

б. Яким аргументом Мойсей намагався вибачити себе, коли Господь на-
казав йому знову звернутися до фараона? Вихід 6:10-12.

10 І казав Господь до Мойсея, говорячи: 11 Увійди, говори 
до фараона, царя єгипетського, і нехай він відпустить 
Ізраїлевих синів із свого краю. 12 І казав Мойсей перед 
лицем Господнім, говорячи: Таж Ізраїлеві сини не слухали 
мене, як же послухає мене фараон? А я необрізановустий! 
(Вих.6:10-12)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Чому Бог дозволив ізраїльтянам стати рабами?

Четвер	 16	січня

5. БОГ ПОСИЛАЄ ЗНАМЕННЯ ТА ЧУДЕСА
а. Коли Господь закликав Мойсея повернутися до фараона, що, за Його 

словами, Він примножить в Єгипті? Якою буде реакція єгиптян?  
Вихід 7:1-5.

1 І сказав Господь до Мойсея: Дивись, Я поставив тебе 
замість Бога для фараона, а твій брат Аарон буде пророк 
твій. 2 Ти будеш говорити все, що Я накажу тобі, а брат твій 
Аарон буде говорити фараонові, і нехай він відпустить 
Ізраїлевих синів з свого краю. 
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3 А Я вчиню запеклим фараонове серце, і помножу ознаки 
мої та чуда мої в єгипетськім краї. 4 І не послухає вас фараон, 
а Я покладу Свою руку на Єгипет, і виведу війська Свої, 
народ Мій, синів Ізраїлевих, з єгипетського краю великими 
присудами. 5 І пізнають єгиптяни, що Я Господь, коли 
простягну Свою руку на Єгипет і виведу від них Ізраїлевих 
синів. (Вих.7:1-5)

«Перед злиттям кожної кари Мойсей повинен був розповісти про її характер 
і наслідки, аби цар міг уникнути її, якщо, звичайно, забажає. Після кожного від-
кинутого ним попередження прийде інше, більш грізне покарання, доки горде 
серце фараона не впокориться і він не визнає Творця небес і землі Правдивим, 
Живим Богом... Бог прославить Своє Ім’я, інші народи також затремтять, почувши 
про дії Його могутніх рук, а Божий народ залишить ідолопоклонство і в чистоті 
поклонятиметься Йому». – Патріархи і пророки. – С.263.

б. Як були протиставлені сили Бога і сатани перед фараоном? Вихід 7:8-12. 
Яку мету переслідував сатана, намагаючись підробити роботу Бога?

8 І промовив Господь до Мойсея й до Аарона, говорячи: 
9 Коли буде до вас говорити фараон, кажучи: Покажіть 
своє чудо, то скажеш Ааронові: Візьми свою палицю, та й 
кинь перед лицем фараоновим, нехай станеться вужем! 10 
І ввійшов Мойсей та Аарон до фараона, та й вчинили так, 
як наказав був Господь. І кинув Аарон палицю свою перед 
лицем фараона й перед його рабами, і вона стала вужем! 11 
І покликав фараон також мудреців та ворожбитів, і вчинили 
так само й вони, чарівники єгипетські, своїми чарами. 12 І 
кинули кожен палицю свою, і вони поставали вужами. Та 
Ааронова палиця проковтнула палиці їхні. (Вих.7:8-12)

«Займаючись підробкою чудес, які Бог здійснював через Мойсея, [сатана] 
сподівався не тільки перешкодити визволенню Ізраїля, а й домогтися того, щоб 
убити в людях, які житимуть у наступних поколіннях, віру в чудеса Христа. Сатана 
постійно намагається імітувати діяльність Сина Божого, зміцнити свою владу та 
вимоги. Він змушує людей розцінювати чудеса Христа як результат людської 
майстерності та сили. Таким чином він вбиває у багатьох душах віру в Христа 
як Божого Сина, змушуючи їх відкинути милостиві дари благодаті, які пропонує 
План спасіння». – Там саме. – С.265.
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П’ятниця	 17	січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як іноді ми виявляємо таку саму гордість, як фараон?

2. Яким чином субота є ознакою, котра відрізняє народ Божий 
сьогодні?

3. Чому дуже багато ізраїльтян не хотіли покинути Єгипет? Чому 
багато хто з нас не хочуть відмовитися від світських звичаїв та 
ідей сьогодні?

4. Чому Бог дозволив ізраїльтянам стати рабами?

5. Чому сатана намагався підробити Божі чудеса?
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Урок 4 Субота, 25 січня 2020 року

Єгипетськi кари
«І чого ви будете робити запеклими свої серця, як робили запеклим 

серце своє Єгипет та фараон? Чи ж не тоді, як Він чинив дивні речі з ними, 
не відпустили їх, і вони пішли?» (1 Самуїлова 6:6).

«Бог нікого не знищує. Кожний із загиблих знищить себе сам. Кожний, хто 
заглушає голос сумління, сіє насіння невір’я, і воно принесе відповідний уро-
жай». – Наочні уроки Христа. – С.84.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.265-272.

Неділя	 19	січня

1. ПРОТЕСТ ПРОТИ БЕЗГЛУЗДОГО ПОКЛОНІННЯ
а. Якою була перша кара і чому вона була післана? Вихід 7:14-21.

14 І сказав Господь до Мойсея: Запекле фараонове серце, 
він відмовив відпустити народ! 15 Піди до фараона рано 
вранці. Ось він вийде до води, а ти стань навпроти нього на 
березі Річки. А палицю, що була змінена на вужа, візьмеш у 
свою руку. 16 І скажеш йому: Господь, Бог євреїв, послав мене 
до тебе, кажучи: Відпусти Мій народ, і нехай вони служать 
Мені на пустині! Та не послухався ти дотепер. 17 Так сказав 
Господь: По цьому пізнаєш, що Я Господь: Ось я вдарю 
палицею, що в руці моїй, по воді, що в Річці, і вона зміниться 
на кров! 18 А риба, що в Річці, погине. І засмердиться Річка, 
і попомучаться єгиптяни, щоб пити воду з Річки! 19 І сказав 
Господь до Мойсея: Скажи Ааронові: Візьми свою палицю, і 
простягни свою руку над водою єгиптян, над їхніми річками, 
над їхніми потоками, і над ставами їхніми, і над кожним 
водозбором їхнім, і вони стануть кров’ю. І буде кров по 
всій єгипетській землі, і в посуді дерев’янім, і в каміннім. 
20 І Мойсей та Аарон зробили так, як наказав був Господь. 
І підняв він палицю, та й ударив воду, що в Річці, на очах 
фараона й на очах його рабів. І змінилася вся вода, що в 
Річці, на кров! 21 А риби, що в Річці, погинули. І засмерділася 
Річка, і не могли єгиптяни пити воду з Річки. І була кров у 
всім єгипетськім краї. (Вих.7:14-21)
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«Під час єгипетських кар фараон був непохитний у своєму марновірному 
поклонінні річці; щоранку він приходив до неї і, стоячи на її берегах, підносив 
хвалу і подяку воді, розповідаючи про великі блага, які вона зробила, і про її ве-
лику силу, що без неї вони не могли б існувати, тому що їхні землі зрошувалися 
нею і вона забезпечувала їхні столи їжею». – Духовні дари. – Т.4А. – С.54, 55.

б. Якою була друга кара? Як Бог вирішив усунути наслідки цієї кари?  
Вихід 7:27-29; 8:1-10.

27 А коли ти відмовишся відпустити, то ось Я вдарю 
ввесь край твій жабами. 28 І стане Річка роїти жаби, і вони 
повиходять, і ввійдуть до твого дому, і до спальної кімнати 
твоєї, і на ліжко твоє, і до домів рабів твоїх, і до народу твого, 
і до печей твоїх, і до діжок твоїх. 29 І на тебе, і на народ твій, 
і на всіх рабів твоїх повилазять ці жаби. (Вих.7:27-29)

1 І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові: Простягни 
свою руку з палицею своєю на річки, на потоки, і на ставки, 
і повиводь жаб на єгипетський край. 2 І простяг Аарон руку 
свою на єгипетські води, і вийшла жабня, та й покрила 
єгипетську землю. 3 Та так само зробили й єгипетські 
чарівники своїми чарами, і вивели жаб на єгипетську землю. 
4 І покликав фараон Мойсея й Аарона, та й сказав: Благайте 
Господа, і нехай виведе ці жаби від мене й від народу мого, а 
я відпущу народ той, і нехай приносять жертви для Господа! 5 
І сказав Мойсей фараонові: Накажи мені, коли маю молитися 
за тебе, і за слуг твоїх, і за народ твій, щоб понищити жаби 
від тебе й від домів твоїх, тільки в Річці вони позостануться. 
6 А той відказав: На завтра. І сказав Мойсей: За словом 
твоїм! Щоб ти знав, що нема Такого, як Господь, Бог наш! 7 І 
відійдуть жаби від тебе, і від домів твоїх, і він рабів твоїх, і від 
народу твого, тільки в Річці вони позостануться. 8 І вийшов 
Мойсей та Аарон від фараона. І кликав Мойсей до Господа 
про ті жаби, що навів був на фараона. 9 І зробив Господь 
за словом Мойсея, і погинули жаби з домів, і з подвір’їв, і з 
піль. 10 І збирали їх цілими купами, і засмерділась земля! 
(Вих.8 :1-10)

«Єгиптяни вважали жаб священними, тому не наважувалися знищувати їх; 
дуже скоро присутність цих слизьких істот стала нестерпною...

Господь міг би в одну мить перетворити їх на порох, але Він не зробив цього, 
щоб цар і його народ не вважали це наслідком ворожбитства або чаклунства, 
на зразок того, чим займалися чарівники. Мертвих жаб збирали цілими купа-
ми». – Патріархи і пророки. – С.265, 266.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як під час першої та другої кари було показано, що єгипетські 
боги нижче за Небесного Бога?

Понеділок	 20	січня

2. БОГ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО СВОЇХ
а. Як Господь провів відмінність серед тих, кого торкнулася четверта кара? 

Вихід 8:16-20.

16 І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці, та й 
стань перед лицем фараоновим. Ось він піде до води, а ти 
скажи йому: Так сказав Господь: Відпусти Мій народ, і нехай 
вони служать Мені! 17 Бо коли ти не відпустиш народу Мого, 
то ось Я пошлю на тебе, і на слуг твоїх, і на народ твій, і 
на доми твої рої мух. І єгипетські доми будуть повні мушні, 
а також земля, на якій вони живуть. 18 І відділю того дня 
землю Ґошен, що Мій народ живе на ній, щоб не було там 
роїв мух, щоб ти знав, що Я Господь посеред землі! 19 І 
зроблю Я різницю між народом Моїм та народом твоїм. 
Узавтра буде це знамено! 20 І зробив Господь так. І найшла 
численна мушня на дім фараона, і на дім рабів його, і на 
всю єгипетську землю. І нищилась земля через ті рої мух! 
(Вих.8:16-20)

«Мухи наповнили оселі, роїлися по всій землі так, що «нищилась земля через 
ті рої мух». Укуси великих отруйних мух були вельми болісними як для людей, 
так і тварин. Як і було пророковано, ця кара не торкнулася землі Ґошен». – Па-
тріархи і пророки. – С.266.

б. Яка подальша відмінність була проведена Богом в п’ятій і дев’ятій карах? 
Вихід 9:1-6; 10:22, 23.

1 І сказав Господь до Мойсея: Увійди до фараона, і говори 
до нього: Так сказав Господь, Бог євреїв: Відпусти Мій 
народ, і нехай вони служать Мені! 2 Бо коли ти відмовишся 
відпустити, і будеш держати їх ще, 3 то ось Господня рука 
буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на 
верблюдах, на худобі великій і дрібній, моровиця дуже 
тяжка. 
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4 І відділить Господь між худобою Ізраїля й між худобою 
Єгипту, і не загине нічого зо всього, що належить Ізраїлевим 
синам. 5 І призначив Господь усталений час, кажучи: Узавтра 
Господь зробить цю річ у цім краї. 6 І зробив Господь ту 
річ назавтра, і вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби 
Ізраїлевих синів не згинуло ані одне. (Вих.9:1-6)

22 І простяг Мойсей свою руку до неба, і сталася густа 
темрява по всій єгипетській землі три дні. 23 Не бачили один 
одного, і ніхто не вставав з свого місця три дні! А Ізраїлевим 
синам було світло в їхніх садибах. (Вих.10:22,23)

«Тоді було завдано ще жахливішого удару: худобу єгиптян, яка була на пасо-
виськах, вразила моровиця. Загинули як священні тварини, так і в’ючні: корови, 
воли, вівці, коні, верблюди й осли. Єгиптянам було сповіщено, що на євреїв ця 
кара не пошириться, і фараон, піславши людей до осель ізраїльтян, упевнився 
в правдивості слів Мойсея. «А з худоби Ізраїлевих синів не загинуло ані одне». 
Однак фараон і далі залишався упертим». – Там саме. – С.267.

«Раптом землю вкрила темрява, така густа і непроглядна, що здавалася 
«відчутною на дотик». Люди нічого не бачили, навіть саме повітря, здавалося, 
стало густим настільки, що було важко дихати. «Не бачили один одного, і ніх-
то не вставав з свого місця три дні! А Ізраїлевим синам було світло в їхніх 
садибах». Сонце і місяць були об’єктами поклоніння єгиптян; у цій таємничій 
темряві як народ, так і його боги були вражені силою, яка стала на захист поне-
волених». – Там саме. – С.272.

в. Як Господь обіцяв піклуватися про Свій народ? Повторення Закону 32:43; 
Псалом 102:8. Як ця турбота пізніше повинна була поширитися також 
на єгиптян під час дев’ятої кари?

43 Радійте, погани, з народом Його, бо Він відімститься 
за кров Своїх всіх рабів, і пімсту поверне Своїм ворогам, і 
викупить землю Свою, Свій народ.(Повт.32:43)

8 Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і 
многомилостивий. (Пс.102:8)

«Однак якою б жахливою не була ця кара [мова йде про дев’яту], вона 
свідчила про Боже милосердя і Його небажання губити. Бог дав людям час на 
роздуми та покаяння, перш ніж піддати їх останньому, найжахливішому пока-
ранню». – Там саме.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як Бог виявив Свою турботу про Свій народ і про єгиптян під 
час кар?

Вівторок	 21	січня

3. ЧАКЛУНИ ВИЗНАЮТЬ ПОРАЗКУ
а. Як відреагували чаклуни на третю кару? Вихід 8:14, 15.

14 І так само робили чарівники своїми чарами, щоб 
навести воші, та не змогли. І була вошва на людині й на 
скотині. 15 І сказали чарівники фараонові: Це перст Божий! 
Та серце фараонове було запеклим, і він не послухався їх, як 
говорив був Господь. (Вих.8:14,15)

«За Божим повелінням Аарон простягнув свою руку, і земний порох перетво-
рився на мошки в усьому єгипетському краї. Фараон звелів ворожбитам зробити 
те саме, але вони не змогли. Таким чином виявилося, що сатана не може вчинити 
усього, що робить Бог. Самі ворожбити визнали: «Це перст Божий!» Та фараон 
все ще залишався непохитним». – Патріархи і пророки. – С.266.

б. Що Бог наказав Мойсеєві зробити, аби почалася кара гнійного запален-
ня? Вихід 9:8-10. Яке значення мала сажа з печі?

8 І сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Візьміть 
собі повні ваші жмені сажі з печі, і нехай Мойсей кине її до 
неба на очах фараонових. 9 І стане вона курявою над усією 
єгипетською землею, а на людині й скотині стане гнояками, 
що кинуться прищами в усьому єгипетському краї. 10 І 
набрали вони сажі з печі, та й стали перед фараоновим 
лицем. І кинув її Мойсей до неба, і стали прищуваті гнояки, 
що кинулися на людині й на скотині. (Вих.9:8-10)

«Потім Мойсеєві було наказано взяти попелу з печі та кинути його «до неба 
на очах фараонових». Цей акт був сповнений глибокого змісту. За 400 років до 
цього Бог показав Авраамові, що його народ зазнає у майбутньому пригноблен-
ня, вдавшись до таких символів, як дим з печі та полум’я вогню. Бог сказав тоді, 
що судитиме їхніх гнобителів і виведе поневолених із великим майном. У Єгипті 
ізраїльський народ довго знемагав у печі страждань. Цей вчинок Мойсея став 
запевненням для них у тому, що Бог пам’ятає про Свій Заповіт і час визволення 
надійшов». – Там саме. – С.267.



38

в. Який вплив на чаклунів справили гнійні запалення? Вихід 9:11.

11 А чарівники не могли стати перед Мойсеєм через 
гнояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах. 
(Вих.9:11)

«Коли Мойсей кинув попіл до неба, дрібні порошинки розсіялися по всій Єги-
петській землі, і де б вони не падали, «стали прищуваті гнояки, що кинулися 
на людині й на скотині». Досі священики та ворожбити підтримували фараона 
в його протидії Богові, але надійшла кара, яка торкнулася навіть їх. Уражені 
огидною і болісною хворобою, жалюгідні через вихваляння своєю силою, вони не 
могли більше боротися з Богом Ізраїлю. Увесь народ мав змогу пересвідчитись 
у тому, якою помилкою було вірити в чаклунів, неспроможних захистити навіть 
самих себе». – Там саме.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Як мухи і гнійні запалення завдали поразки ворожбитам?

Середа	 22	січня

4. ЄГИПТЯНИ НАЛЯКАНІ
а. Як Бог милостиво застеріг єгиптян щодо сьомої кари? Якими були ре-

зультати? Вихід 9:18-21.

18 Ось Я взавтра, цього саме часу, зішлю дощем 
тяженний град, що такого, як він, не бувало в Єгипті від дня 
його заложення аж до сьогодні. 19 А тепер пошли, позаганяй 
худобу свою та все, що твоє в полі. Кожна людина й худоба, 
що буде застукана в полі, і не буде забрана додому, то зійде 
на них град, і вони повмирають! 20 Хто з фараонових рабів 
боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів та свою 
худобу до домів. 21 А хто не звернув свого серця до слова 
Господнього, той позалишав рабів своїх та худобу свою на 
полі. (Вих.9:18-21)

«Дощ або град були надзвичайним явищем у Єгипті, і такої грози, яка була 
провіщена, ніхто ніколи не бачив. Чутка про це швидко поширилась, і ті, що 
повірили слову Господа, забрали свою худобу, а хто знехтував цим поперед-
женням, – залишив її в полі. Таким чином, милість Божа була явлена і в судах. 
Народ був випробуваний; і виявилось, що в багатьох душах зародився Божий 
страх через виявлення Його сили...
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Руйнацією та спустошенням позначився шлях ангела-губителя. І тільки земля 
Ґошен була помилувана. Так єгиптянам було показано, що ця земля перебуває 
під охороною Живого Бога, що стихії підкоряються Його голосу і єдиний поряту-
нок – послух Йому». – Патріархи і пророки. – С.269.

б. Після того як Бог застеріг єгиптян про восьму кару сарани, що показало, 
що слуги фараона боялися Бога? Вихід 10:7.
7 І сказали раби фараона до нього: Аж доки цей буде 

нам пасткою? Відпусти цих людей, і нехай вони служать 
Господеві, Богові своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений 
Єгипет? (Вих.10:7)

«Фараонові придворні стояли, вражені жахом. Втрата худоби завдала країні 
великих збитків. Багато людей загинуло від граду. Ліси були знищені; врожай 
загинув. Дуже швидко єгиптяни втрачали те, що придбали працею євреїв. Усій 
країні загрожував голод. Князі та придворні оточили фараона, гнівно вимагаючи: 
«Аж доки цей буде нам пасткою? Відпусти цих людей, – і нехай вони служать 
Господеві, Богові своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет?». – Там 
саме. – С.271.

в. Як фараон показав, що він досі не бажає відпустити весь Ізраїль, після 
всього, що сталося до того часу? Вихід 10:8-11.

8 І повернено Мойсея та Аарона до фараона, а він їм 
сказав: Ідіть, служіть Господеві, Богові вашому. Хто та хто 
піде? 9 І відповів Мойсей: Ми підемо з молоддю нашою та 
з старими нашими, з синами нашими та з дочками нашими, 
з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою 
підемо, бо в нас свято Господнє. 10 А він відказав: Нехай 
буде так Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших!... 
Та глядіть, бо щось лихе перед вами. 11 Тож нехай ідуть 
самі чоловіки, та й служіть Господеві, бо того ви бажаєте. І 
вигнано їх від лиця фараонового. (Вих.10:8-11)

«Фараон мав намір згубити ізраїльтян тяжкою працею, однак тепер робив 
вигляд, ніби глибоко зацікавлений у їхньому добробуті, ніжно турбується за їхніх 
дітей. Насправді ж він бажав утримувати дітей і жінок як заручників, змушуючи 
таким чином чоловіків повернутися». – Там саме.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як єгиптяни показали, що повірили Слову Божому щодо 
прийдешньої кари граду? Як ми виявляємо віру в Слово Боже?
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Четвер	 23	січня

5. ПОВСТАННЯ – ЦЕ ВИБІР
а. Як впливав на фараона кожний наступний суд Божий? Вихід 9:7, 35; 10:3.

7 І послав фараон довідатись, а ось не згинуло з худоби 
Ізраїлевої ані одне! І стало фараонове серце запеклим, і не 
відпустив він народу того! (Вих.9:7)

35 І стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив 
Ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Мойсея. 
(Вих.9:35)

3 І ввійшли Мойсей та Аарон до фараона, та й сказали 
йому: Так сказав Господь, Бог євреїв: Аж доки ти будеш 
відмовлятися впокоритися передо Мною? Відпусти Мій 
народ, і нехай вони служать Мені! (Вих.10:3)

«Бог звертається до людей через Своїх слуг, посилаючи застереження та 
викриваючи гріх. Він кожному дає змогу виправити свої помилки, щоб вони не 
вкорінилися і не стали рисами характеру; але якщо хтось не бажає виправитися, 
то Божественна сила втручається, аби запобігти наслідкам його власних дій. З 
кожним разом людині дедалі легше зробити цей крок. Вона робить своє серце 
нечутливим до дії Святого Духа; продовжуючи відкидати світло, особистість опи-
няється в такому становищі, коли навіть найвагоміший вплив не може справити 
на неї належного враження». – Патріархи і пророки. – С.268.

б. Оскільки фараон обрав повстання проти Бога, до чого прирівнюється 
цей гріх? Що завжди є результатом такого вибору? 1 Самуїлова 15:23 
(перша частина); Приповісті 28:14.

23 Бо непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство 
як провина та служба бовванам.... (1Сам.15:23)

14 Блаженна людина, що завжди обачна, а хто ожорсточує 
серце своє, той впадає в лихе. (Пр.28:14)

«Хто виявляє зухвале невір’я, холодну байдужість до Божественної істини, 
пожинає лише те, що сам посіяв. Ось чому безліч людей із байдужістю стоїків 
сприймають істини, які колись хвилювали їх до глибини душі. Вони посіяли насін-
ня, нехтуючи істиною та опираючись їй, тому й пожинають такий урожай». – Там 
саме. – С.268, 269.
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П’ятниця	 24	січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як під час першої та другої кари було показано, що єгипетські 
боги нижче за Небесного Бога?

2. Як Бог виявив Свою турботу про Свій народ і про єгиптян під 
час кар?

3. Як мухи і гнійні запалення завдали поразки ворожбитам?

4. Як єгиптяни показали, що повірили Слову Божому щодо 
прийдешньої кари граду? Як ми виявляємо віру в Слово Боже?

5. Які два види ставлення до Бога і до істини призводять до невір’я?
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Субота, 1 лютого 2020 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ МІСІЇ 
ТАНЗАНІЇ

Танзанія – це країна на сході 
Африки, вона відома величезними 
пустелями. Вони охоплюють рівнини 
Національного парку Серенгеті, сафа-
рі мекка (населену слонами, левами, 
леопардами, буйволами і носорогами) 
і Національний парк Кіліманджаро, де 
знаходиться найвища гора Африки. На 
деякій відстані від берега розташовані 
тропічні острова Занзібар і Мафія, з морським парком, в якому мешкають 
китові акули і коралові рифи.

Хоча в Танзанії немає статистики з релігій, проте релігійні керівники і 
соціологи вважають, що кількість мусульман і християн в країні приблизно 
однакова: кожна з груп нараховує 30-40% населення, а решта – прихильники 
інших всесвітніх релігій, прихильники релігій тубільців і люди, які не належать 
ні до якої релігії. Населення станом на 2016 рік становило 55,57 мільйонів 
осіб. Офіційні мови Танзанії – суахілі та англійська, хоча в загальному існує 
126 місцевих мов.

Танзанія розділена на тридцять областей (мкоа): двадцять п’ять зна-
ходяться на материку і п’ять – на Занзібарі.

Звістка пробудження і реформації досягла Танзанії завдяки нашим бра-
там з Кенії. А також нам допомагали і продовжують допомагати наші брати 
з Німеччини. Генеральна Конференція друкує суботні біблійні уроки на мові 
суахілі через Унію Руанди, недалеко від Танзанії. Мовою суахілі говорять у 
всіх східноафриканських країнах.

Робота розвинулася до такого рівня, що нам зараз необхідний Духовний 
центр. Ми вважаємо, що місто Дар-ес-Салам – це найкраще місце для цьо-
го. Дар-ес-Салам або просто Дар, раніше відоме як Мзізіма, – це колишня 
столиця, а також найбільш населене місто в Танзанії і регіонально важливий 
економічний центр. Це місто, що розташоване на узбережжі Суахілі, є одним 
з найбільш швидко зростаючих міст у світі. Дар – це багатокультурне місто, в 
якому проживають африканські танзанійці, арабські й південноазійські спіль-
ноти, британські та німецькі емігранти, католики, лютерани і мусульмани. Це 
ідеальне місце для нашого Духовного центру, оскільки він полегшить нашу 
місіонерську роботу для всієї країни.

Ми звертаємося до всіх учасників нашої суботньої школи по всьому 
світу і просимо щедро пожертвувати на цей проект. Заздалегідь дякуємо 
вам за допомогу. Нехай Бог щедро віддячить вам за вашу доброту до Його 
роботи в Африці.

Ваші брати і сестри Місії Танзанії
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Урок 5 Субота, 1 лютого 2020 року

Пасха
«Поправді, поправді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла Сина 

Людського й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя» 
(Від Івана 6:53).

«Послідовники Христа повинні бути учасниками Його досвіду. Вони прийма-
ють і засвоюють Боже Слово, щоб воно стало силою, яка керує усіма спонукання-
ми та вчинками. Силою Христа вони змінюються за Його подобою, відображаючи 
Божественні якості. Вони повинні їсти Тіло і пити Кров Божого Сина, інакше не 
матимуть у собі життя». – Патріархи і пророки. – С.278.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.273-280.

Неділя	 26	січня

1. МИЛОСТИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
а. Як єгиптяни ставилися до Мойсея? Вихід 11:3 (ост. частина).

...Мойсей, був дуже великий в єгипетськім краї в очах 
фараонових рабів та в очах того народу. (Вих.11:3)

б. Які суди були передречені перед десятою карою і якими будуть дії фараона 
та його слуг? Вихід 11:1, 4-8; 12:12.

1 І сказав Господь до Мойсея: Ще одну поразу наведу Я 
на фараона й на Єгипет. Потому він відпустить вас ізвідси. 
А коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси! 
(Вих.11:1)

4 І промовив Мойсей: Так сказав Господь! Коло півночі 
Я вийду посеред Єгипту. 5 І помре кожен перворідний 
єгипетської землі від перворідного фараона, що сидить на 
своїм престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, 
і все перворідне з худоби. 6 І здійметься великий зойк по 
всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, 
як він, більш не буде. 7 А в усіх синів Ізраїлевих від людини 
й аж до худоби навіть пес не висуне язика свого, щоб ви 
знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. 
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8 І зійдуть усі оці раби твої до мене, і поклоняться мені, 
кажучи: Вийди ти та ввесь народ, що слухає тебе. По цьому 
я вийду. І він вийшов від фараона, розпалений гнівом. 
(Вих.11:4-8)

12 І перейду Я тієї ночі в єгипетськім краї, і повбиваю в 
єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до 
скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню Я суд. Я 
Господь! (Вих.12:12)

в. Що ми можемо дізнатися про Божий характер з багатьох застережень, 
які Він посилав єгиптянам перед десятою карою? 2 Петра 3:9.

9 Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це 
барінням, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до каяття. (2Петр.3:9)

«Кара, про яку на самому початку був попереджений Єгипет, повинна була 
прийти наостанку. Бог – довготерпеливий і багатомилостивий – ніжно турбується 
про істоти, створені за Його подобою. Якби втрата худоби й урожаю привела Єги-
пет до покаяння, діти не загинули б; але народ уперто опирався Божественному 
повелінню, тому було завдано останнього удару». – Патріархи і пророки. – С.273.

«Господь не бажає, щоб хто-небудь загинув. Його милості незліченні». – По-
гляд вгору. – С.150.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як Бог виявляв милість у Своїх застереженнях перед кожною 
карою і особливо перед десятою карою?

Понеділок	 27	січня

2. УСТАНОВЛЕНО ПАСХУ
а. Кому було дозволено їсти Пасхальне ягня? Вихід 12:43, 48, 49.

43 І сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Це постанова 
про Пасху: жоден чужинець не буде їсти її. (Вих.12:43)
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48 А коли буде мешкати з тобою приходько, і схоче 
справляти Пасху Господеві, то нехай буде обрізаний в нього 
кожен чоловічої статі, а тоді він приступить справляти її, і 
він буде, як народжений в Краї. А кожен необрізаний не буде 
їсти її. 49 Один закон буде для тубільця й для приходька, що 
мешкає серед вас. (Вих.12:48,49)

б. Що було наказано ізраїльтянам зробити з кров’ю? Якою була мета цього 
веління? Вихід 12:7, 13, 23.

7 І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва 
бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть 
їсти його в них. (Вих.12:7)

13 І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, 
і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної 
порази, коли Я вбиватиму в єгипетськім краї. (Вих.12:13)

23 І перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на 
одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмине Господь 
ті двері, і не дасть згубникові ввійти до ваших домів, щоб 
ударити. (Вих.12:23)

«Перш ніж отримати свободу, поневолений народ повинен був виявити свою 
віру в те, що велике визволення здійсниться. На їхніх оселях мав бути знак крові; 
необхідно було також відокремити себе й свої сім’ї від єгиптян, зібравшись усім 
разом у власному будинку. Якби ізраїльтяни знехтували хоча б однією з цих 
вказівок, якби вони не подбали про відокремлення своїх дітей від єгипетських; 
якби, заколовши ягня, не покропили його кров’ю одвірків або наважилися вийти 
з дому, їм би загрожувала небезпека. Вони могли б щиро вірити, що зробили все 
необхідне для спасіння, але щирість не врятувала б їх. Усі, котрі не прислухалися 
б до Господніх вказівок, втратили б своїх первістків від руки губителя.

Саме послухом народ мав засвідчити свою віру. Так само всі, котрі сподіва-
ються на спасіння через заслуги Христової Крові, повинні усвідомити, що й вони 
особисто мають докласти зусиль, аби отримати спасіння. Хоча від покарання за 
гріх нас може звільнити лише Христос, ми, у свою чергу, повинні залишити гріх 
і обрати послух. Людина спасається вірою, а не ділами, однак віра виявляється 
у вчинках». – Патріархи і пророки. – С.278, 279.
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в. Хто повинен був вбити Пасхальне ягня і помазати кров’ю одвірки дверей? 
Вихід 12:21, 22. Яке значення це має для нас сьогодні?

21 І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих, та й 
промовив до них: Спровадьте й візьміть собі дрібну 
худобину за родинами вашими, і заколіть пасху. 22 І візьміть 
в’язку ісопу й умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться 
горішнього одвірка й двох одвірків бічних кров’ю, що в 
посудині. А ви, ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до 
ранку! (Вих.12:21,22)

«Батько був покликаний виконувати обов’язок священика в сім’ї, а коли він 
помирав, тоді цей урочистий акт – кроплення кров’ю одвірку – мав виконати 
старший син. Це символізує справу, яка має виконуватися у кожній сім’ї. Батьки 
повинні збирати вдома своїх дітей і представляти їм Христа як їхню Пасху. Батько 
посвячує Богові кожного мешканця свого дому і здійснює роботу, символічно 
представлену святом Пасхи. Небезпечно довіряти цей серйозний обов’язок 
іншим». – Християнська родина. – С.324.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як Пасхальне служіння ілюструвало, яким чином повинні 
поєднуватися віра і діла? Як це стосується мого особистого 
досвіду?

Вівторок	 28	січня

3. ЗНАЧЕННЯ ПАСХИ
а. Як ізраїльтяни повинні були їсти ягня та іншу їжу Пасхального свята? 

Вихід 12:8-11. Які зміни відбулися після того, як вони оселилися на своїй 
землі?

8 І нехай їдять тієї ночі те м’ясо, спечене на огні, та 
опрісноки. Нехай їдять його на гірких травах. 9 Не їжте з нього 
сирового та вареного, звареного в воді, бо до їди тільки 
спечене на огні, голова його з голінками його та з нутром 
його. 10 І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене 
з нього до ранку спаліть на огні. 11 А їсти його будете так: 
стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а 
палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. 
Пасха це для Господа! (Вих.12:8-11)
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«Під час звільнення з єгипетської неволі сини Ізраїлю їли пасху, стоячи на 
ногах, підперезані, з палицями в руках, готові рушати в дорогу. Така форма 
звершення обряду відповідала реальності, оскільки вони були готові вийти з 
єгипетського краю і розпочати нелегку мандрівку через пустелю. Але за днів 
Христа становище змінилося. Тепер юдеям не загрожувало вигнання з чужої 
землі: вони жили у своїй країні. Їм був дарований спокій, тому люди споживали 
пасху напівлежачи». – Бажання віків. – С.653.

б. Як дивовижне визволення ізраїльтян з Єгипту зберігалося в пам’яті їхніх 
дітей? Вихід 12:26, 27.

26 І станеться коли запитають вас ваші сини: Що то за 
служба ваша? 27 то відкажете: Це жертва Пасха для Господа, 
що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав 
Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ, і вклонивсь до 
землі. (Вих.12:26,27)

«Пасху святкували на спомин (згадку) про визволення Ізраїлю з єгипетської 
неволі. Тоді Бог визначив, щоб з року в рік, коли діти будуть запитувати про 
значення цього обряду, батьки знов і знов розповідали їм його історію. Таким 
чином те чудове визволення мало зберігатися в пам’яті усіх ізраїльтян». – Там 
саме. – С.652.

в. Який взаємозв’язок існує між Пасхальним служінням і Вечерею Господ-
нею? Про яку роботу нам нагадує служіння Причастя?    
Від Матвія 26:17-19, 26-29; 1 до коринтян 11:26.

17 А першого дня Опрісноків учні підійшли до Ісуса й 
сказали Йому: Де хочеш, щоб ми приготували пасху спожити 
Тобі? 18 А Він відказав: Ідіть до такого то в місто, і перекажіть 
йому: каже Вчитель: час Мій близький, справлю Пасху з 
Своїми учнями в тебе. 19 І учні зробили, як звелів їм Ісус, і 
зачали пасху готувати. (Матв.26:17-19)

26 Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, 
поламав, і давав Своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, 
це тіло Моє. 27 А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав 
їм і сказав: Пийте з неї всі, 28 бо це кров Моя Нового Заповіту, 
що за багатьох проливається на відпущення гріхів! 29 Кажу ж 
вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного 
аж до дня, коли з вами його новим питиму в Царстві Мого 
Отця. (Матв.26:26-29)
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26 Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю 
пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. 
(1Кор.11:26)

«Коли Він останнього разу споживав Пасху з учнями, то встановив замість 
неї спеціальне служіння на спомин про Свою велику Жертву. Національне юдей-
ське свято повинно було відійти назавжди. З того часу всі послідовники Христа 
в усіх країнах і в усі віки мали виконувати встановлене Ним служіння... Господня 
Вечеря встановлена на спомин про велике звільнення, здобуте смертю Христа. 
До Його Другого приходу в славі й силі ми повинні дотримуватись цієї постанови. 
Виконуючи цей обряд, потрібно постійно згадувати про Його великий подвиг за-
для нас». – Там саме. – С.652, 653.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. На згадку про яке визволення проводиться Вечеря Господня? 
Чому нам необхідно регулярно проводити її?

Середа	 29	січня

4. СИМВОЛ І РЕАЛЬНІСТЬ
а. Символом Кого було Пасхальне ягня? Від Івана 1:29; 1 до коринтян 5:7.

29 Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, 
та й каже: Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере! 
(Iван.1:29)

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

«Бог бажав навчити їх, що спонукуваний любов’ю, Він Сам посилає Дар, 
Котрий може примирити їх із Ним». – Бажання віків. – С.113.

«Жертовне ягня уособлює собою Божого Агнця, в Котрому – наша єдина 
надія на спасіння. Апостол Павло писав: «Наша Пасха, Христос, за нас у жертву 
принесений» (1 до коринтян 5:7). Потрібно було не тільки заколоти Пасхальне 
ягня, а й покропити його кров’ю одвірки; так само й людина приймає заслуги 
Христової Крові. Ми повинні вірити, що Він помер не тільки за увесь світ, а й за 
кожного із нас особисто. Ми маємо прийняти Його викупну Жертву особисто для 
себе». – Патріархи і пророки. – С.277.
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б. Кого символізує хліб і про яку реальність це повинно нам нагадувати? 
Від Івана 6:47, 48, 51.

47 Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя 
вічне той має. 48 Я хліб життя! (Iван.6:47,48)

51 Я хліб живий, що з неба зійшов: коли хто споживатиме 
хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам Я, то є тіло Моє, 
яке Я за життя світові дам. (Iван.6:51)

«Навіть земним життям ми зобов’язані смерті Христа. Хліб, який ми спожи-
ваємо, викуплений Його ламаним Тілом. Вода, котру ми п’ємо, викуплена Його 
пролитою Кров’ю. Кожна людина, праведна і грішна, споживаючи щоденний хліб, 
живиться Тілом і Кров’ю Христа. Голгофський хрест закарбований на кожній хлі-
бині, він віддзеркалюється у кожному джерелі води. Саме таким змістом Христос 
наповнив символи Своєї великої Жертви. Світло, яке сяє з тієї пам’ятної Вечері 
у верхній світлиці, освячує нашу щоденну їжу. Сімейний стіл стає ніби Господнім 
столом, а кожна страва – таїнством.

Настільки ж важливішими є слова Христа щодо нашого духовного життя. 
Ісус сказав: «Хто тіло Моє споживає та кров Мою п’є, той має вічне життя». 
Лише приймаючи життя, віддане за нас на Голгофському хресті, ми можемо 
жити святим життям. І приймаємо ми це життя через прийняття Його слова і ви-
конання того, що Він повелів. Тоді ми стаємо одним цілим з Ним. [Від Івана 6:54, 
56, 57 цитується]. Ці тексти особливо стосуються Господньої Вечері. Коли ми з 
вірою роздумуємо про велику жертву Господа, наша душа наповнюється духо-
вним життям Христа. Людина отримуватиме духовну силу від кожної Вечері. За 
допомогою цього служіння поновлюється живий зв’язок віруючого з Христом, а 
через Нього – з Отцем. Особливим чином Вечеря об’єднує з Богом тих людей, 
котрі відчувають свою залежність від Нього». – Бажання віків. – С.660, 661.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як застосувати до наших душ спасаючу Кров Христа?

Четвер	 30	січня

5. ДЕСЯТА КАРА – СМЕРТЬ ПЕРВІСТКІВ
а. Опишіть останню кару. Вихід 12:29, 30.

29 І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетськім 
краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що 
сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, 
що у в’язничному домі, і кожного перворідного худоби. 
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30 І встав фараон уночі, він та всі раби його, та ввесь 
Єгипет. І знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб 
не було там померлого! (Вих.12:29,30)

б. Як ізраїльтяни були вигнані з єгипетського краю? Чому? Вихід 12:31-33.

31 І покликав фараон Мойсея та Аарона вночі, та й 
сказав: Устаньте, вийдіть з-посеред народу мого, і ви, і сини 
Ізраїлеві. І йдіть, служіть Господеві, як ви казали! 32 І дрібну 
вашу худобу, і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, 
та й ідіть. І поблагословіть і мене! 33 І квапили єгиптяни 
народ той, щоб спішно відпустити їх із краю, бо казали: Усі 
ми помремо! (Вих.12:31-33)

«Гордість кожної сім’ї великого єгипетського царства була вельми принижена. 
Почулися крики й голосіння ридаючих. Фараон і його придворні з блідими об-
личчями тремтячи стояли, вражені невимовним жахом. У цей час фараон згадав 
свої слова: «Хто Господь, що послухаюсь слова Його, щоб відпустити Ізраїля? 
Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу!» Тепер його гордість, що кинула 
виклик Небесам, була перетворена на порох. І «покликав фараон Мойсея та 
Аарона вночі, та й сказав: «Устаньте, вийдіть з-посеред народу мого, – і ви, 
і сини Ізраїлеві. І йдіть, служіть Господеві, як ви казали! І дрібну вашу худобу, і 
худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та й ідіть. І поблагословіть і мене!» 
Царські радники і увесь народ також квапили ізраїльтян «відпустити їх із краю, 
бо казали: «Усі ми помремо!». – Патріархи і пророки. – С.280.
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П’ятниця	 31	січня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як Бог виявляв милість у Своїх застереженнях перед кожною 
карою і особливо перед десятою карою?

2. Як Пасхальне служіння ілюструвало, яким чином повинні 
поєднуватися віра і діла? Як це стосується мого особистого 
досвіду?

3. На згадку про яке визволення проводиться Вечеря Господня? 
Чому нам необхідно регулярно проводити її?

4. Як застосувати до наших душ спасаючу Кров Христа?

5. Як ми, подібно до фараона, іноді чекаємо, поки Бог упокорить 
нас, перш ніж почнемо коритися Його голосу?
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Урок 6 Субота, 8 лютого 2020 року

Вихiд з Єгипту
«І сталося в кінці чотирьохсот років і тридцяти років, і сталося саме 

того дня, – вийшли всі Господні війська з єгипетського краю» (Вихід 12:41).
«Подібно до зірок, які звершують свій біг за визначеними для них орбітами, 

плани Божі не знають ані поспіху, ані зволікання». – Бажання віків. – С.32.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.281-283.

Неділя	 2	лютого

1. ГОТУЮЧИСЬ ДО ВИХОДУ
а. Що зажадали ізраїльтяни за свою важку працю і страждання в Єгипті і 

чому єгиптяни виконали їхню вимогу? Вихід 12:33, 35, 36.

33 І квапили єгиптяни народ той, щоб спішно відпустити 
їх із краю, бо казали: Усі ми помремо! (Вих.12:33)

35 І Ізраїлеві сини вчинили за словом Мойсеєвим, і 
позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати. 
36 А Господь дав милість тому народові в очах Єгипту, і вони 
позичили і забрали здобич від Єгипту. (Вих.12:35,36)

б. Опишіть спільноту, яка покинула Єгипет. Вихід 12:37-39.

37 І вирушили Ізраїлеві сини з Рамесесу до Суккоту, 
близько шости сот тисяч чоловіка піхоти, крім дітей, 38 а 
також багато різного люду піднялися з ними, і дрібна худоба 
й велика худоба, маєток дуже великий. 39 І пекли вони те 
тісто, що винесли з Єгипту, на прісні коржі, бо не вкисло 
воно, бо вони були вигнані з Єгипту, і не могли баритися, а 
поживи на дорогу не приготовили собі. (Вих.12:37-39)

«Було досить багато єгиптян, котрі завдяки знаменням та чудам, які були яв-
лені в Єгипті, були спонукані визнати, що Бог євреїв був єдиним Істинним Богом... 
Вони обіцяли, що надалі Бог Ізраїлю буде їхнім Богом. Вони вирішили вийти з 
Єгипту і піти з синами Ізраїлевими, щоб поклонитися їхньому Богові». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1101.
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«Вийшли з Єгипту «близько шости сот тисяч чоловіка піхоти, крім дітей, а 
також багато різного люду піднялися з ними». Серед ізраїльтян були не тільки 
спонукувані вірою в Ізраїлевого Бога; більше було таких, котрі лишень бажали 
врятуватися від кар, або ж таких, що пішли за загальною масою через цікавість, 
викликану пануючим усюди збудженням. Такі люди завжди були перешкодою і 
пасткою для Ізраїлю». – Патріархи і пророки. – С.281.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як ми можемо бути подібними до змішаного суспільства в наших 
спонуканнях служити Богові?

Понеділок	 3	лютого

2. ПАМ’ЯТАЮЧИ ПРО ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ
а. Впродовж скількох років Авраам і його нащадки жили серед чужинців? 

В якому поколінні закінчилося їхнє перебування в Єгипті?   
Вихід 12:40, 41; Буття 15:13-16.

40 А перебування Ізраїлевих синів, що сиділи в Єгипті, 
чотириста років і тридцять років. 41 І сталося в кінці 
чотирьохсот років і тридцяти років, і сталося саме того 
дня, вийшли всі Господні війська з єгипетського краю. 
(Вих.12:40,41)

13 І промовив Господь до Аврама: Добре знай, що 
потомство твоє буде приходьком в землі не своїй. І будуть 
служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. 14 Але 
народ, якому служити вони будуть, Я засуджу; та вони потім 
вийдуть з великим маєтком. 15 А ти до своєї рідні прийдеш 
у мирі, у старості добрій похований будеш. 16 А покоління 
четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх 
амореянина. (Бут.15:13-16)

б. Яким чином ми також є тимчасовими жителями на цій землі?   
До євреїв 11:13-16.

13 Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, 
але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них, та 
визнавали, що вони на землі чужаниці й приходьки. 14 Бо ті, 
що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. 
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15 І коли б вони пам’ятали ту, що вийшли з неї, то мали 
б були час повернутись. 16 Та бажають вони тепер кращої, 
цебто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати Себе 
їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. (Євр.11:13-16)

«Своїми вчинками [учні] постійно свідчили про те, що світ не був їхньою до-
мівкою, що їхнє громадянство було вище за земне: вони шукали кращої вітчизни, 
Небесної. Їхні розмови були про Небесне, вони линули до нього. Вони були у світі, 
але не зі світу цього. Духом і вчинками вони були чужі для його звичаїв і законів. 
Їхнє повсякденне життя свідчило про те, що вони жили для слави Божої. Подібно 
до їхнього Учителя, вони були глибоко стурбовані спасінням душ». – Звеличуйте 
Ісуса Христа. – С.325.

в. Яка вимога була пред’явлена Богом стосовно первістків у людей і у 
тварин, на згадку про Пасху? Вихід 13:2, 11-15; Числа 3:13. Якого уроку 
навчав цей закон?

2 Посвяти Мені кожного перворідного, що розкриває 
всяку утробу серед Ізраїлевих синів, серед людини й серед 
худоби, для Мене воно! (Вих.13:2)

11 І станеться, коли введе тебе Господь до землі 
ханаанеянина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і 
дасть її тобі, 12 то відділиш усе, що розкриває утробу, для 
Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, самці 
для Господа! 13 А кожного віслюка, що розкриває утробу, 
викупиш овечкою; а коли не викупиш, то зламай йому 
шию. І кожного перворідного людського серед синів твоїх 
викупиш. 14 І станеться, коли взавтра запитає тебе син твій, 
говорячи: Що то? то відповіси йому: Силою Своєї руки вивів 
нас Господь із Єгипту, із дому рабства. 15 І сталося, коли 
фараон учинив запеклим своє серце, щоб не відпустити нас, 
то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетськім краї, 
від перворідного людського й аж до перворідного худоби. 
Тому то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, 
що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх 
викупляю. (Вих.13:11-15)

13 бо Мій кожен перворідний. Того дня, коли Я був ударив 
кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив Собі 
кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини, 
Мої вони будуть. Я Господь! (Чис.3:13)
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«Крім того, первісток – від людей і від худоби – належав Господеві й лише 
через викуп міг знову стати власністю людини. Так Ізраїль мав виявляти свою 
вдячність за те, що його первістки, які за законом повинні були розділити долю 
первістків Єгипту, тобто загинути, завдяки викупній жертві милостиво збереже-
ні». – Патріархи і пророки. – С.274.

«Після того як було встановлено служіння у скинії, замість первородних 
усього Ізраїля для служіння у Святині Господь обрав покоління Левія. Однак усіх 
первістків і надалі вважали Господніми – їх потрібно було викуповувати.

Таким чином, закон щодо посвячення первістків мав виняткове значення. З 
одного боку, він нагадував про чудове визволення Господом синів Ізраїлевих, а 
з іншого – вказував на значно більше визволення, котре має здійснити Єдино-
родний Божий Син. Як кров, якою були покроплені одвірки, спасла первородних 
Ізраїлю, так і Кров Христа може спасти увесь світ». – Бажання віків. – С.51.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як ми можемо показати, що ми є лише мандрівниками на цій 
землі?

Вівторок	 4	лютого

3. ДОТРИМУЮЧИСЬ БОЖОГО КЕРІВНИЦТВА
а. Яке бажання Йосипа виконали ізраїльтяни, виходячи з Єгипту?  

Буття 50:25; Вихід 13:19.

25 І Йосип заприсяг Ізраїлевих синів, говорячи: Конче 
згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої! (Бут.50:25)

19 А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою 
той закляв був Ізраїлевих синів, кажучи: Напевно згадає Бог 
вас, і ви винесете з собою кості мої звідси. (Вих.13:19)

«Залишаючи Єгипет, ізраїльський народ виніс із собою дорогоцінний спа-
док – кості Йосипа, що стільки часу очікували виконання Божої обітниці і у важкі 
роки неволі нагадували Ізраїлю про визволення». – Патріархи і пророки. – С.282.

б. Чому вони вирушили довгим обхідним шляхом, замість того, щоб йти 
прямо в обіцяну землю? Вихід 13:17, 18.

17 І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог 
не повів їх дорогою землі филистимської, хоч була близька 
вона. Бо Бог сказав: Щоб не пожалкував той народ, коли він 
побачить війну, і не вернувся до Єгипту. 
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18 І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж 
до Червоного моря. І вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського 
краю узброєні. (Вих.13:17,18)

«Замість того щоб іти до Ханаану прямою дорогою через землю филистим-
лян, Господь звелів народові рушити на південь, до берегів Червоного моря... 
Якби вони спробували перейти через землю филистимлян, то зустріли б на 
своєму шляху великі перешкоди: филистимляни могли прийняти їх за рабів, що 
втекли від своїх господарів, а тому неодмінно розпочали б з ними війну. Ізраїль-
тяни не були готові до сутички з таким сильним і войовничим народом. Маючи 
мале знання про Бога та слабку віру в Нього, вони, злякавшись, розчарувалися б. 
Неозброєні, не навчені воювати, ізраїльтяни були морально пригнічені довгими 
роками неволі, а до того ж з ними були жінки, діти, вівці та інша худоба. Обираючи 
їм шлях до Червоного моря, Господь цим засвідчив, що Він – не тільки Бог, Який 
карає, а й співчутливий». – Там саме.

в. Про що ми повинні пам’ятати, коли іноді здається, що Бог веде нас шля-
хом, якого ми не розуміємо, як це було з синами Ізраїля? Від Івана 13:7.

7 Ісус відказав і промовив йому: Що Я роблю, ти не знаєш 
тепер, але опісля зрозумієш. (Iван.13:7)

«Часто наші випробування видаються нездоланними для нас, і без Божої 
допомоги вони дійсно є такими. Якщо ми не будемо всі свої надії покладати на 
Бога, то тягар наших обов’язків поглине нас і принесе лише скорботу і печаль. 
Тільки довірившись Христу, ми не впадемо під тягарем випробувань. Навіть якщо 
все здається темним і незрозумілим, необхідно довіритися Його любові. Нам слід 
пам’ятати слова Спасителя, звернені до нас: «Що Я роблю, ти не знаєш тепер, 
але опісля зрозумієш». – Моє життя сьогодні. – С.184.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому ізраїльтянам довелося піти довгою дорогою на початку їхньої 
подорожі? Чого ми можемо навчитися з їхнього досвіду?
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Середа	 5	лютого

4. ВИДИМІ ЗНАМЕННЯ БОЖОГО КЕРІВНИЦТВА
а. З якого місця сини Ізраїлеві почали свою мандрівку? Де були їхні перша 

і друга зупинки? Вихід 12:37; 13:20.

37 І вирушили Ізраїлеві сини з Рамесесу до Суккоту, 
близько шости сот тисяч чоловіка піхоти, крім дітей… 
(Вих.12:37)

20 І вони рушили з Суккоту, і розтаборилися в Етам, на 
границі пустині. (Вих.13:20)

б. Що післав Бог, аби супроводжувати Свій народ в їхній мандрівці вдень 
і вночі? Вихід 13:21, 22; Псалом 104:39.

21 А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб 
провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити 
їм, щоб ішли вдень та вночі. 22 Не відступав удень стовп 
хмари тієї, а вночі стовп огню з-перед обличчя народу! 
(Вих.13:21,22)

39 Він хмару простяг на заслону, а огонь на освітлення 
ночі. (Пс.104:39)

«Знамено невидимого Вождя завжди було з ними. Вдень хмара вказувала 
їм дорогу або, як покривало, простягалася над усім народом, захищаючи від 
палючої спеки, потішаючи мандрівників прохолодою і вологою серед посушливої, 
спраглої пустелі. Вночі вона перетворювалася на вогняний стовп, що освітлював 
увесь табір, постійно запевняючи ізраїльтян у Божественній присутності». – Па-
тріархи і пророки. – С.282.

в. Як пророк Ісая представляє Божу турботу про Свій народ під час остан-
нього конфлікту, коли вони будуть наближатися до свого Небесного дому? 
Ісаї 4:5, 6.

5 І створить Господь над усяким житлом на Сіонській 
горі та над місцем зібрання удень хмару, вночі ж дим і блиск 
огню полум’яного, бо над всякою славою буде покрова... 6 І 
буде шатро удень тінню від спеки, і захистом та укриттям від 
негоди й дощу! (Iс.4:5,6)
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«В одному з найпрекрасніших та натхненних уривків пророцтва Ісаї йдеться 
про стовп хмарний і вогняний – символ Божої турботи про Його народ у великій 
остаточній боротьбі зі силами зла. «І створить Господь над усяким житлом на 
Сіонській горі та над місцем зібрання – удень хмару, вночі ж дим і блиск огню 
полум’яного, бо над всякою славою буде покрова… І буде шатро удень тінню 
від спеки,  і  захистом та укриттям від негоди й дощу!»  (Ісаї 4:5, 6)». – Там 
саме. – С.283.

«Під час випробування, що очікує нас попереду, Божа обіцянка про безпе-
ку пошириться на тих, хто зберіг слово терпіння Його... Лев із покоління Юди, 
настільки жахливий для тих, хто відкинув Його благодать, буде Агнцем Божим 
для слухняних і вірних. Стовп хмари, з якого виходить гнів і жах на порушників 
Божого Закону, є світлом і милістю, і визволенням для тих, хто дотримуються 
Його заповідей. Рука, що має силу вражати непокірних, матиме міць визволяти 
вірних. Кожна вірна душа неодмінно вознесеться на небо. «І  пошле Анголів 
Своїх Він із голосним сурмовим гуком, і зберуть Його вибраних – «від вітрів 
чотирьох, від кінців неба аж до кінців його» (Від Матвія 24:31)». – Свідоцтва 
для церкви. – Т.6. – С.404.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як стовп вогню й хмари знову послужить народові Божому в при-
йдешньому конфлікті?

Четвер	 6	лютого

5. ФАРАОН ПЕРЕСЛІДУЄ ІЗРАЇЛЬ
а. Яку вказівку і яке застереження Господь післав ізраїльтянам через на-

вислу над ними небезпеку? Вихід 14:1-4.

1 І говорив Господь до Мойсея, кажучи: 2 Скажи Ізраїлевим 
синам, і нехай вони повернуть, і нехай отаборяться перед Пі-
Гахіротом, між Міґдолом і між морем, перед Баал-Цефоном. 
Навпроти нього отаборитесь над морем. 3 І скаже фараон 
про Ізраїлевих синів: заблудились вони в землі цій, замкнено 
пустиню для них. 4 І вчиню запеклим фараонове серце, і він 
буде гнатися за вами, а Я прославлюся через фараона та 
через військо його. І пізнають єгиптяни, що Я Господь! І вони 
вчинили так. (Вих.14:1-4)
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б. З якою великою силою фараон переслідував утікачів і де він їх наздогнав? 
Вихід 14:5-9.

5 І повідомлено царя єгипетського, що втік той народ. 
І змінилося серце фараона та рабів його до того народу, і 
сказали вони: Що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від 
роботи нам? 6 І запріг він свою колесницю, і забрав народ 
свій з собою. 7 І взяв він шість сотень добірних колесниць, і 
всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. 8 І Господь 
учинив запеклим серце фараона, єгипетського царя, і 
він погнався за Ізраїлевими синами. Але Ізраїлеві сини 
виходили сильною рукою! 9 І гналися єгиптяни за ними, уся 
кіннота, колесниці фараонові, і комонники його та військо 
його, і догнали їх, як вони отаборилися були над морем, під 
Пі-Гахіротом, перед Баал-Цефоном. (Вих.14:5-9)

«Фараон мав намір залякати ізраїльтян своєю величчю і силою. Єгиптяни 
також побоювались, щоб їхня вимушена поступка Богові Ізраїля не викликала 
глузування навколишніх народів; але якщо тепер вони продемонструють силу, 
повернувши втікачів, то відновлять свою славу і знову матимуть рабів». – Па-
тріархи і пророки. – С.283.

в. Яка обіцянка має сповнити нас упевненістю у визволенні, в нашій 
особистій боротьбі за звільнення від влади сатани? Ісаї 49:24, 25.

24 Чи ж від сильного буде віднята здобич, і чи награбоване 
гвалтівником урятоване буде? 25 Бо Господь каже так: 
Полонені відібрані будуть від сильного, і врятована буде 
здобич насильника, і Я стану на прю із твоїми суперечниками, 
синів же твоїх Я спасу. (Iс.49:24,25)

«Духи темряви боротимуться за душу, раніше підвладну їм, але Божі ангели 
змагатимуться за неї і переможуть. Господь запевняє: «Чи ж від сильного буде 
віднята здобич, і чи награбоване ґвалтівником урятоване буде? Бо Господь 
каже так: Полонені відібрані будуть від сильного, і врятована буде здобич на-
сильника, і Я стану на прю із твоїми суперечниками, синів же твоїх Я спасу» 
(Ісаї 49:24, 25)». – Бажання віків. – С.258.
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П’ятниця	 7	лютого

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як ми можемо бути подібними до змішаного суспільства в наших 
спонуканнях служити Богові?

2. Як ми можемо показати, що ми є лише мандрівниками на цій 
землі?

3. Чому ізраїльтянам довелося піти довгою дорогою на початку їхньої 
подорожі? Чого ми можемо навчитися з їхнього досвіду?

4. Як стовп вогню й хмари знову послужить народові Божому в при-
йдешньому конфлікті?

5. Що єгиптяни прагнули повернути, коли вирішили переслідувати 
ізраїльтян?
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Урок 7 Субота, 15 лютого 2020 року

Перехiд через Червоне море
«Він кликнув на море Червоне – і висохло, і Він їх повів через морські 

глибини, немов по пустині!» (Псалом 106:9).
«Могутня рука Христа зупинила води Червоного моря, тому вони стоя-

ли, немов стіна. Таким чином Він проклав сухий шлях через море і Ізраїль 
пройшов, не замочивши ніг». – Біблійний  коментар  АСД  [з  коментарів 
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1101.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.284-290.

Неділя	 9	лютого

1. ВТІШАЮЧИ НАЛЯКАНИХ
а. Як ізраїльтяни висловили свій страх, коли побачили море попереду себе 

і військо фараона позаду? Вихід 14:10-12.

10 А фараон наближався. І звели Ізраїлеві сини свої 
очі, аж ось єгиптяни женуться за ними! І дуже злякались 
вони... І кликали Ізраїлеві сини до Господа, 11 а Мойсеєві 
дорікали: Чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав 
нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивести 
нас із Єгипту? 12 Чи це не те саме ми говорили до тебе в 
Єгипті, кажучи: Позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові! Бо 
ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині! 
(Вих.14:10-12)

«Євреї отаборилися біля моря, води якого, здавалось, були нездоланною 
перешкодою на їхньому шляху, а масивні гори в південному напрямку також не 
давали змоги рухатися вперед. Раптом вони помітили вдалині блиск зброї та 
колісниці, що було свідченням про наближення великої армії... Серця ізраїльтян 
охопив жах». – Патріархи і пророки. – С.283, 284.

б. Якими словами Мойсей намагався вгамувати їхні страхи?   
Вихід 14:13, 14.

13 І сказав Мойсей до народу: Не бійтеся! Стійте, і побачите 
спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, 
яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки! 14 
Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть! (Вих.14:13,14)
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«Мойсей був дуже стривожений тим, що його народ виявляє так мало віри в 
Бога, незважаючи на те, що вони неодноразово бачили вияв Божої сили задля 
їхнього ж добра. Як вони можуть звинувачувати його в труднощах і небезпеці 
виходу, коли він лише виконує чітке повеління Бога? Відомо ж, що без Божого 
втручання не було жодної змоги врятуватись. Але Мойсей не боявся наслідків 
ситуації, в якій вони опинилися, тому що підкорявся Божественному повелін-
ню». – Там саме. – С.284.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому Мойсей не відчував страху біля Червоного моря? Як я можу 
стати подібним до нього?

Понеділок	 10	лютого

2. БОГ ПРОКЛАДАЄ ДОРОГУ СПАСІННЯ
а. Яке повеління Бог дав Мойсею, зважаючи на небезпеку, що насувається? 

Вихід 14:15-18. Як Христос дав подібне веління Своїм учням, коли вони 
виявилися оточені труднощами? Від Івана 16:33.

15 І промовив Господь до Мойсея: Що ти до Мене кличеш? 
Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають! 16 А ти підійми 
свою палицю, і простягни руку свою на море, і розітни його, і 
нехай увійдуть Ізраїлеві сини в середину моря, на суходіл. 17 
А Я, ось Я вчиню запеклим серце єгиптянам, і вони ввійдуть 
за ними. І буду Я прославлений через фараона, і через усе 
його військо, і через колесниці, його, і через комонників 
його. 18 І пізнають єгиптяни, що Я Господь, коли буду Я 
прославлений через фараона, і через колесниці його, і через 
комонників його!  (Вих.14:15-18)

33 Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у Мені. Страждання 
зазнаєте в світі, але будьте відважні: Я світ переміг! 
(Iван.16:33)

«Христос не відступив і не розчарувався; і учні також мали виявити таку ж 
непохитну і незламну віру. Вони повинні були працювати так, як працював Він, 
відчуваючи залежність від Його сили. І хоча на їхньому шляху з’являтимуться, 
здавалось б, нездоланні труднощі, силою Його благодаті вони мали йти вперед, 
не зневіряючись і завжди зберігаючи надію». – Дії апостолів. – С.23.
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б. Як Ангел Божий проклав дорогу спасіння через море Ізраїлевим синам? 
Вихід 14:19-22.

19 І рушив Ангол Божий, що йшов перед Ізраїльським 
табором, і пішов за ними; і рушив стовп хмари перед ними, 
і став за ними, 20 і ввійшов він у середину між табір Єгипту 
й між табір Ізраїлів. І була та хмара і темрява для Єгипту, а 
ніч розсвітлив він для Ізраїля. І не зближався один до одного 
цілу ніч. 21 І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь 
гнав море сильним східнім вітром цілу ніч, і зробив море 
суходолом, і розступилася вода. 22 І ввійшли Ізраїлеві сини 
в середину моря, як на суходіл, а море було для них муром 
із правиці їхньої та з лівиці їхньої. (Вих.14:19-22)

«Але коли єгипетське військо наблизилося, сподіваючись на легку здобич, 
хмарний стовп велично піднісся у небо, обминув ізраїльтян і опустився перед 
єгипетською армією. Темрява, немов стіна, залягла поміж переслідувачами і 
переслідуваними. Втративши з поля зору табір євреїв, єгиптяни змушені були 
зупинитися. Темрява ставала все густішою, але хмара, що стояла поміж ними 
стіною, була яскравим світлом для євреїв, – в таборі було ясно, як вдень». – Па-
тріархи і пророки. – С.284, 287.

в. Якого уроку ми повинні навчитися з цього досвіду? До римлян 8:31.

31 Що ж скажем на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? 
(Рим.8:31)

«У будь-якій кризі Його народ може з упевненістю сказати: «Коли за нас Бог, 
то хто проти нас?» (До римлян 8:31). Якими б хитромудрими не були плани 
сатани та його прихильників, Бог здатний викрити і звести нанівець їхні задуми. 
Нині відповіддю віри мають стати слова Неемії: «Бог наш буде воювати для 
нас». Бог дбає про Свою справу, і жодна людина не спроможна перешкодити її 
успішному завершенню». – Пророки і царі. – С.645.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як Бог підготував дорогу спасіння для ізраїльтян? Як Він час від 
часу надає шлях визволення тобі?
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Вівторок	 11	лютого

3. ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЄГИПТЯН
а. Як Господь перешкодив єгипетському війську? Вихід 14:23-25 (перша 

частина); Псалом 76:15-18.

23 А єгиптяни гналися, і ввійшли за ними всі фараонові 
коні й колесниці його, та його комонники до середини 
моря. 24 І сталося за ранньої сторожі, і поглянув Господь 
на єгипетський табір у стовпі огня й хмари, та й привів 
у замішання єгипетський табір. 25 І поскидав колеса з 
колесниць його, і вчинив, що йому було тяжко ходити... 
(Вих.14:23-25)

15 Ти Той Бог, що чуда вчиняє, Ти виявив силу Свою між 
народами, 16 Ти визволив люд Свій раменом, синів Якова 
й Йосипа! Села. 17 Тебе бачили води, о Боже, Тебе бачили 
води й тремтіли, затряслися й безодні. 18 Лилася струмком 
вода з хмар, тучі видали грім, також там і сям Твої стріли 
літали. (Пс.76:15-18)

«Єгиптяни наважилися піти через море тим самим шляхом, який Бог при-
готував для Свого народу, проте ангели Божі пройшли по їхньому війську і 
зняли колеса з колісниць. Тепер їх спіткала ще одна біда. Їхнє просування 
вперед сповільнилося, і вони почали непокоїтися. Згадавши про суди, які Бог 
євреїв вершив над ними в Єгипті, аби змусити їх відпустити ізраїльський народ, 
єгиптяни подумали, що Бог може і тепер усіх їх віддати в руки ізраїльтян. Вони 
вирішили, що Сам Бог євреїв бореться за них і страшенно злякалися». – Духовні 
дари. – Т.3. – С.235.

б. Коли єгиптяни кинулися навздогін за ізраїльтянами, що вони сказали 
один одному? Вихід 14:25 (остання частина).

... І єгиптяни сказали: Утікаймо від ізраїльтян, бо Господь 
воює за них з Єгиптом! (Вих.14:25)

в. Що сталося, як тільки ізраїльтяни безпечно перейшли море і Мойсей 
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знову простяг свій посох? Вихід 14:26-30. Як Бог звершить подібне виз-
волення для Свого народу на кордоні Небесного Ханаану?

26 І промовив Господь до Мойсея: Простягни свою руку 
на море, і нехай вернеться вода на єгиптян, на їхні колесниці 
й на комонників їхніх. 27 І простяг Мойсей руку свою на 
море, і море вернулося, коли настав ранок, до сили своєї, а 
єгиптяни втікали навпроти нього. І кинув Господь єгиптян у 
середину моря! 28 І вернулась вода, і позакривала колесниці 
та комонників усьому фараоновому військові, що ввійшло 
за ними в море. Ані жоден із них не зостався! 29 А Ізраїлеві 
сини йшли суходолом у середині моря, а море було для 
них муром із правиці їхньої та з лівиці їхньої. 30 І визволив 
Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки. І бачив Ізраїль 
мертвих єгиптян на березі моря. (Вих.14:26-30)

«Охоплені жахом єгиптяни розгубилися. Опинившись серед розбурханих 
стихій, в яких їм чувся голос розгніваного Бога, вони намагалися повернутись 
назад до берега. Але Мойсей знову простягнув жезл, і здиблені води, що виру-
вали й кипіли, нетерпляче чекаючи на свою жертву, кинулися на неї з великою 
силою і поглинули єгипетське військо в темній безодні.

Коли настав ранок, ізраїльський народ побачив те, що залишилося від могут-
нього війська своїх ворогів, – берег був укритий тілами у військових обладунках. 
Одна-єдина ніч принесла повний порятунок від найжахливішої загибелі». – Па-
тріархи і пророки. – С.287, 288.

«Могутні Небесні істоти, ангели, слухняні Його велінням, очікують, коли вони 
зможуть об’єднати свої сили з силами людей. І Господь втрутиться в той момент, 
коли ніщо вже, крім Його Божественної сили, не зможе зупинити дії диявола. Коли 
народ Божий опиниться в найбільшій небезпеці, і у нього не залишиться більше 
сил чинити опір сатанинській владі, Бог заступиться за нього. Крайня потреба 
людини дає Господеві можливість діяти». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.373.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Коли Бог втрутиться, щоб допомогти Своєму народові, який зна-
ходиться на кордоні Небесного Ханаану?
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Середа	 12	лютого

4. ВЕЛИКЕ ВИЗВОЛЕННЯ
а. Як псалмомовець описав перехід ізраїльського народу через Червоне 

море? Псалом 76:20, 21; 105:8-11.

20 Через море дорога Твоя, а стежка Твоя через води 
великі, і не видно було Твоїх стіп. 21 Ти провадив народ 
Свій, немов ту отару, рукою Мойсея та Аарона. (Пс.76:20,21)

8 Та Він ради Ймення Свого їх спас, щоб виявити Свою 
силу. 9 Він кликнув на море Червоне і висохло, і Він їх повів 
через морські глибини, немов по пустині!... 10 І Він спас їх 
з руки неприятеля, визволив їх з руки ворога, 11 і закрила 
вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався! 

(Пс.105:8-11)

б. Що було необхідно з боку ізраїльтян, для того щоб Бог відкрив їм шлях 
через Червоне море? До євреїв 11:29.

29 Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, 
на що спокусившись єгиптяни, потопились. (Євр.11:29)

«Бог у Своєму Провидінні привів євреїв до неприступних гір над морем, 
щоб виявити Свою силу у їх визволенні та належним чином упокорити гордих 
поневолювачів-єгиптян. Бог міг би спасти ізраїльтян й іншим чином, але Він об-
рав саме такий шлях, аби випробувати їхню віру та зміцнити довір’я до Нього. 
Якби змучений, наляканий народ повернув назад у той час, як Мойсей наказав 
рухатися вперед, Бог ніколи не відкрив би для них шляху. «Вірою вони перейшли 
Червоне море, немов суходолом» (До євреїв 11:29). Підійшовши до самої води, 
ізраїльтяни засвідчили цим, що вірять слову Божому, яке передав їм Мойсей. 
Вони зробили все, що було їм під силу, а тоді Всемогутній Бог Ізраїлів розділив 
море і проклав для них дорогу». – Патріархи і пророки. – С.290.

в. Як ізраїльтяни відреагували на чудове визволення, яке Господь 
підготував для них? Вихід 14:31; Псалом 105:12. Якого уроку цей досвід 
навчає нас?

31 І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у 
Єгипті, і став боятися той народ Господа! І ввірував він у 
Господа, та в Мойсея, раба Його. (Вих.14:31)
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12 Тоді то в слова Його ввірували, виспівували Йому 
славу. (Пс.105:12)

«Це великий урок на всі часи. Часто життя християнина сповнене небезпек 
й обов’язків, які видаються непосильними. В уяві постають картини, що проро-
кують загибель попереду, рабство або смерть – позаду. Але Божий голос ясно 
наказує: «Іди вперед». Ми повинні підкоритися цьому повелінню, навіть якщо 
наші очі нічого не бачать у темряві і ми відчуваємо холодні хвилі біля своїх ніг. 
Перешкоди, що заважають нам рухатися вперед, ніколи не зникнуть перед тими, 
хто сумнівається і вагається. Хто бариться з послухом, очікуючи, коли зникне 
остання тінь сумніву і не загрожуватиме невдача або поразка, – ніколи не стане 
слухняним. Голос невір’я нашіптує: «Давай почекаємо, поки зникнуть усі пере-
шкоди і ми ясно побачимо шлях». Але віра сміливо кличе вперед, усього споді-
ваючись та ні в чому не сумніваючись». – Там саме.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Чому Бог вирішив поставити ізраїльтян у скрутне становище? 
Чому ми іноді опиняємося в складних обставинах?

Четвер	 13	лютого

5. СПІВАЮЧИ ПІСНЮ ПЕРЕМОГИ
а. Як ізраїльтяни висловили свою радість? Якими є деякі ключові думки 

з пісні Мойсея? Вихід 15:1-21.

1 Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню 
Господеві, та й проказали, говорячи: Я буду співать 
Господеві, бо дійсно звеличився Він, коня й верхівця його 
кинув до моря! 2 Моя сила та пісня Господь, і Він став на 
спасіння мені! Це мій Бог, і прославлю Його, Він Бог батька 
мого, і звеличу Його! 3 Господь Муж війни, Єгова Йому 
Ймення! 4 Колесниці фараонові й військо його вкинув у 
море, а вибір його трійкових у Червоному морі затоплений. 
5 Безодні їх позакривали, зійшли до глибин, як той камінь! 6 
Права рука Твоя, Господи, вславлена силою, правиця Твоя 
трощить ворога, Господи! 7 А Своєю безмірною величчю Ти 
розбиваєш Своїх заколотників, посилаєш палючий Свій гнів, 
він їх поїдає, немов ту солому! 
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8 А подувом ніздер Твоїх вода скупчилась, вир спинився, 
немов та стіна, потоки загусли були в серці моря! 9 Нахвалявся 
був ворог: Поженусь дожену! Попаюю здобичу, душа моя 
сповниться ними! Меча свого вихоплю я, і понищить рука 
моя їх! 10 Та дмухнув Ти був духом Своїм і закрило їх море: 
вони потопились в бурхливій воді, немов оливо! 11 Хто 
подібний Тобі серед богів, о Господи? Хто подібний Тобі, 
Препрославлений святістю? Ти в славі грізний, Чудотворче! 
12 Простягнув Ти правицю Свою і земля їх поглинула! 13 
Милосердям Своїм вів народ, якого Ти визволив, Своєю 
Ти силою ввів у мешкання Своєї святині! 14 Почули 
народи і тремтіли, обгорнула тривога мешканців землі 
филистимської! 15 Старшини едомські тоді побентежились, 
моавських вельмож обгорнуло тремтіння, розпливлися усі 
ханаанці! 16 Напали на них страх та жах, через велич рамена 
Твойого замовкли, як камінь, аж поки перейде народ Твій, 
о Господи, аж поки перейде народ, що його Ти набув! 17 Ти 
їх уведеш, і їх посадиш на гору спадку Твого, на місці, яке 
вчинив, Господи, житлом Своїм, до Святині Господньої, що 
поставили руки Твої, 18 і Господь зацарює навіки віків! 19 Бо 
коли ввійшов був до моря кінь фараона з колесницею його 
та з його комонниками, то Господь повернув на них води 
морські, а Ізраїлеві сини пішли суходолом у середині моря. 20 
І взяла бубна пророчиця Маріям, сестра Ааронова, а за нею 
повиходили всі жінки з бубнами та з танцями. 21 І відповіла 
їм Маріям: Співайте для Господа, бо дійсно звеличився Він, 
коня й верхівця його кинув до моря! (Вих.15:1-21)

«Ця пісня та велике звільнення, яке в ній оспівується, залишили слід, котрий 
ніколи не зітреться з пам’яті єврейського народу. З покоління в покоління її повто-
рювали пророки і співці Ізраїлю, підкреслюючи, що Єгова є силою і визволенням 
для тих, хто довіряє Йому». – Патріархи і пророки. – С.289.

б. Коли, де і ким буде знову заспівана подібна пісня? Об’явлення 15:2-4.

2 І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. 
А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і 
число його ймення, стояли на морі склянім, та мали гусла 
Божі. 3 І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню 
Агнця, говорячи: Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже 
Вседержителю! Справедливі й правдиві дороги Твої, о Царю 
святих! 
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4 Хто Тебе, Господи, не побоїться, та Ймення Твого не 
прославить? Бо один Ти святий, бо народи всі прийдуть та 
вклоняться перед Тобою, бо з’явилися суди Твої! (Об.15:2-4)

«Ця пісня – надбання не тільки єврейського народу. Вона вказує на майбутнє 
знищення усіх ворогів праведності, на остаточну перемогу Божого Ізраїлю». – Там 
саме.

«Вони співають «нову пісню» перед престолом, пісню, якої ніхто не міг навчи-
тися, окрім 144 тисяч. Це пісня Мойсея й Агнця – пісня перемоги. Цієї пісні ніхто 
не міг навчитися, окрім 144 тисяч, тому що вона є піснею їхніх власних досвідів, 
досвідів, яких ніхто не мав». – Велика боротьба. – С.648, 649.

П’ятниця	 14	лютого

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому Мойсей не відчував страху біля Червоного моря? Як я можу 
стати подібним до нього?

2. Як Бог підготував дорогу спасіння для ізраїльтян? Як Він час від 
часу надає шлях визволення тобі?

3. Коли Бог втрутиться, щоб допомогти Своєму народові, який зна-
ходиться на кордоні Небесного Ханаану?

4. Чому Бог вирішив поставити ізраїльтян у скрутне становище? 
Чому ми іноді опиняємося в складних обставинах?

5. Чому пісню Мойсея і Агнця зможе співати тільки особлива група 
викуплених?
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Урок 8 Субота, 22 лютого 2020 року

Уроки з Мари та Єлiму
«І він кликав до Господа! І показав йому Господь дерево, і він кинув його 

до води, – і стала вода та солодка! Там Він дав йому постанову та право, і 
там його випробував» (Вихід 15:25).

«Шукай мудрості у Господа в будь-якій критичній ситуації. У кожному випро-
буванні благай Ісуса показати тобі вихід із твоїх бід, тільки тоді відкриються очі 
твої, і ти побачиш цілющий засіб і правильно застосуєш обіцянки про зцілення, 
записані в Його Слові». – Вибрані вісті. – Кн.2. – С.273.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.291-294.

Неділя	 16	лютого

1. В ПУСТЕЛІ ШУР
а. Скільки днів ізраїльтяни йшли по пустелі, не знаходячи води?  

Вихід 15:22.

22 І повів Мойсей Ізраїля від Червоного моря, і вийшли 
вони до пустині Шур. І йшли вони три дні в пустині, і не 
знаходили води. (Вих.15:22)

б. Як називалося місце, де вони знайшли воду і якою була вода? Вихід 15:23. 
Що означає «Мара»? (Той самий вірш, зноска); (порівняйте з Рут 1:20).

23 І прийшли вони до Мари, і не могли пити води з Мари, 
бо гірка вона. Тому названо ймення їй: Мара. (Вих.15:23)

20 А вона сказала їм: Не кличте мене: Ноомі, кличте мене: 
Мара, бо велику гіркоту зробив мені Всемогутній. (Рут.1:20)

«Але за три дні подорожі вони не могли знайти води. Взяті з собою запаси 
води скінчилися. Ізраїльтяни втомлено брели спаленою сонцем пустелею, не 
маючи чим вгамувати спрагу. Мойсей, якому ця місцевість була знайома, знав 
те, чого не знали інші, а саме: у Марі, на найближчій стоянці, джерельна вода 
була непридатною до пиття. З великою тривогою він спостерігав за хмарним 
стовпом, який вказував дорогу. Мойсей зовсім занепав духом, коли в народі по-
чулися радісні крики: «Вода! Вода!» Щасливі люди з нетерпінням кинулися до 
джерела, як раптом розпачливий зойк вирвався з сотень уст – вода виявилася 
гіркою». – Патріархи і пророки. – С.291.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому місце, де сини Ізраїлеві знайшли воду, називалося Мара?

Понеділок	 17	лютого

2. ЗАБУВАЮЧИ БЛАГОСЛОВЕННЯ
а. Що зробили люди, коли почали страждати від спраги?   

Вихід 15:24; Псалом 105:13.

24 І став народ ремствувати на Мойсея, говорячи: Що ми 
будемо пити? (Вих.15:24)

13 Та скоро забули вони Його чин, не чекали поради 
Його… (Пс.105:13)

«Охоплені жахом і відчаєм, вони докоряли Мойсеєві за те, що повів їх такою 
дорогою; люди забули, що Мойсея, як і їх, провадила таємнича хмара, позначена 
Божественною присутністю. Прикро вражений Мойсей вчинив те, що забули зро-
бити вони. Він ревно благав Бога про допомогу». – Патріархи і пророки. – С.291.

б. Що говорить Христос тим людям, котрі, непокоячись про свої майбутні 
потреби, забувають про минулі благословення? Від Луки 12:29, 30.

29 І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не 
клопочіться. 30 Бо всього цього й люди світу оцього шукають, 
Отець же ваш знає, що того вам потрібно. (Лук.12:29,30)

«Християни не повинні надмірно турбуватися через життєві проблеми, що 
виникають. Якщо люди щиро люблять Бога і коряться Йому, чесно виконуючи 
свої обов’язки, Бог подбає про всі їхні потреби. Навіть якщо ви тяжкою працею 
заробляєте свій хліб, все одно не втрачайте довіру до Бога. Відповідно до Свого 
плану Він день у день буде задовольняти ваші потреби». – Поради з управління 
ресурсами. – С.227.

в. Що показує, що Бог ніколи нас не забуде? Ісаї 44:21; 49:15, 16.

21 Пам’ятай про це, Якове та Ізраїлю, бо ти раб Мій! Я тебе 
вформував був для Себе рабом, Мій Ізраїлю, ти не будеш 
забутий у Мене! (Iс.44:21)
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15 Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти 
їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то Я не 
забуду про тебе! 16 Отож на долонях Своїх тебе вирізьбив Я, 
твої мури позавсіди передо Мною. (Iс.49:15,16)

«Любов Ісуса є чимось ясно вираженим, ніжнішим, ніж любов матері до її 
дитини. Найніжніша любов, яку ми знаємо, – це любов матері до її дитини, але 
любов Ісуса перевершує її. Почуття матері можуть змінитися. Вони можуть стати 
недобрими, але Ісус ніколи не забуде, ніколи не стане недобрим або жорстоким 
стосовно Своїх дітей.

Отже ніколи, ніколи нам не слід проявляти недовіру або нестачу віри. Його 
любов настільки сильна, що вона керує всіма почуттями Його єства і Він викорис-
товує всі Свої незліченні ресурси для блага Свого народу. Його любов надійна, 
без переміни чи тіні відміни. Отож, ніколи не будемо ганьбити Бога, посилено 
намагаючись піклуватися про себе, зосередивши свій погляд на собі і думаючи 
тільки про себе». – Погляд вгору. – С.180.

«О, як легко ми забуваємо Бога, у той час як Він ніколи не забуває нас; Він 
повсякчас виявляє до нас Свою милість». – Наше високе покликання. – С.314.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Як ізраїльтяни відреагували на Боже провидіння, котре привело 
їх у це місце? Як ми часто уподібнюємося до них? Що ми повинні 
робити замість цього?

Вівторок	 18	лютого

3. ГІРКЕ СТАЛО СОЛОДКИМ
а. Як води в Марі стали солодкими? Вихід 15:25. Які практичні уроки ми 

можемо отримати з цього?

25 І він кликав до Господа! І показав йому Господь дерево, 
і він кинув його до води, і стала вода та солодка! Там Він дав 
йому постанову та право, і там його випробував. (Вих.15:25)

«Для кожного випробування Бог передбачив допомогу. Коли Ізраїль у пус-
телі прийшов до гірких вод Мари, Мойсей покликав до Господа. Господь не дав 
їм якогось нового засобу; Він звернув їхню увагу на те, що було під рукою. Аби 
зробити воду чистою і солодкою, потрібно було вкинути до джерела створене 
Ним дерево. 
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Зробивши це, люди пили воду і їхні сили були відновлені. Христос допоможе 
нам у кожному випробуванні, якщо ми шукаємо Його. Наші очі відкриються для 
споглядання обітниць про зцілення, записаних у Його Слові. Святий Дух на-
вчить нас використовувати кожне благословення, щоб воно стало протиотрутою 
від горя. На кожний ковток із гіркої чаші, піднесеної до наших уст, ми знайдемо 
цілющу гілку.

Ми не повинні дозволяти думкам про майбутнє з його складними пробле-
мами і непривабливими перспективами робити наші серця легкодухими, коліна 
тремтячими, руки опущеними. «Хіба буде держатися міцно Мого він захисту, 
щоб мир учинити зо Мною, зо Мною щоб мир учинити!» (Ісаї 27:5). Хто підкоряє 
своє життя Його керівництву, віддаючись Йому на служіння, ті ніколи не опинять-
ся в такому становищі, коли б Він не подав їм допомогу. Якою б не була наша 
ситуація, якщо ми виконуємо Його Слово, то маємо Провідника, Котрий показує 
нам дорогу. Якими б розгубленими ми не були – у нас є надійний Порадник. 
Якими б не були наш смуток, важка втрата чи самотність – маємо співчутливого 
Друга». – Служіння зцілення. – С.248, 249.

б. Де і коли була подібна проблема і як вона була вирішена? 2 царів 2:19-22.

19 І сказали люди того міста Єлисеєві: Ось положення 
цього міста хороше, як пан бачить, та вода нехороша, а земля 
неплідна. 20 А він сказав: Подайте мені нового дзбанка, і 
покладіть туди соли. І вони подали йому. 21 І він вийшов 
до джерела води, і кинув туди соли й сказав: Так сказав 
Господь: Уздоровив Я цю воду, не буде вже звідти смерти, 
ані непліддя! 22 І була вилікувана та вода, і так є аж до цього 
дня, за словом Єлисея, яке він говорив. (2Цар.2:19-22)

«Оздоровлення вод Єрихону було здійснене не людською мудрістю, а чу-
додійною силою Бога...

Кидаючи сіль до гіркого джерела, Єлисей виклав той же духовний урок, що 
цілі століття пізніше запропонував Спаситель, коли сказав Своїм учням: «Ви – сіль 
землі»  (Від Матвія 5:13). Сіль, кинута в забруднене джерело, очистила його 
воду й принесла життя і благословення там, де раніше була хвороба і смерть. 
Порівнюючи Своїх дітей із сіллю, Бог бажав показати, що Він планує зробити їх 
спільниками Своєї благодаті, аби вони, у свою чергу, стали джерелом спасіння 
інших». – Пророки і царі. – С.231.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Бог пообіцяв, що ми ніколи не опинимося в ситуації, коли Він 
не буде забезпечувати наші потреби. За виконання яких умов це 
здійсниться?
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Середа	 19	лютого

4. ОБІЦЯНКИ ТИМ, КОТРІ КОРЯТЬСЯ
а. Що Господь обіцяв зробити для Свого народу, і на яких умовах?   

Вихід 15:26. Чи існують подібні умови сьогодні?

26 І сказав Він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу 
Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, 
і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі 
постанови Його, то всю хворобу, що Я поклав був на Єгипет, 
не покладу на тебе, бо Я Господь, Лікар твій! (Вих.15:26)

«Божих настанов повинні дотримуватися всі, хто хоче зберегти своє здоров’я. 
Усі повинні знати Його правила. Господь бажає, щоб люди знали Його закони: і 
природні, і духовні. Ми маємо стати Божими співпрацівниками у справі зцілення 
тіла і душі.

Необхідно навчати інших, як зберегти і відновити здоров’я». – Бажання ві-
ків. – С.824.

б. Яке запевнення дане тим, котрі хворі? Псалом 102:2-5; Якова 5:15, 16.

2 Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі 
добродійства Його! 3 Всі провини Твої Він прощає, всі недуги 
твої вздоровляє. 4 Від могили життя твоє Він визволяє, Він 
милістю та милосердям тебе коронує. 5 Він бажання твоє 
насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність! 
(Пс.102:2-5)

15 і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його 
підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. 
16 Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, 
і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже 
могутня ревна молитва праведного! (Як.5:15,16)

«Паралізований знайшов у Христі зцілення як душі, так і тіла. Він мав по-
требу в здоров’ї душі перш, ніж міг оцінити тілесне здоров’я. Перш ніж може 
бути зцілена фізична недуга, Христос повинен принести заспокоєння розумові й 
очистити душу від гріха. Цей урок не слід випускати з уваги. Сьогодні від фізичних 
хвороб страждають тисячі людей, котрі, подібно до паралізованого, прагнуть по-
чути вістку: «Прощаються тобі гріхи твої!» Основою їхніх захворювань є тягар 
гріха з його неспокоєм та нездійсненними бажаннями. Вони не зможуть знайти 
полегшення, доки не прийдуть до Цілителя душі. Мир, котрий може дати лише 
Він один, відновить розумові сили і здоров’я тіла». – Служіння зцілення. – С.77.
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в. Чому ми повинні бути ретельними в тому, як ми дбаємо про наше тіло? 
1 до коринтян 6:19, 20; 10:31.

19 Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, 
що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? 20 
Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму 
та в дусі своєму, що Божі вони! (1Кор.6:19,20)

31 Тож, коли ви їсте, чи коли ви п’єте, або коли інше що 
робите, усе на Божу славу робіть! (1Кор.10:31)

«Щоб Святий Божий Дух міг перебувати в храмі нашого тіла, воно повинно 
зберігатися чистим і неопоганеним. Нам слід завжди вірно берегти власність 
Господа, тому що будь-яке зловживання нашими силами скорочує час, протягом 
якого наше життя може бути використане для Божої слави... Використовуючи 
найкращим чином у корисній праці наші сили, зберігаючи здоровим кожен наш 
орган і гармонійно поєднуючи роботу розуму, сухожилля і м’язів, ми зможемо 
звершувати найбільш цінне служіння Богові». – Моє життя сьогодні. – С.134.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Чому настільки важливо дотримуватися Божих законів здоров’я 
сьогодні?

Четвер	 20	лютого

5. КОЛОДЯЗІ БІЛЯ ЄЛІМУ
а. Після того як ізраїльтяни залишили Мару, де вони далі отаборилися? 

Опишіть оазис, який вони знайшли там. Вихід 15:27.

27 І прийшли вони до Єліму, а там дванадцять водних 
джерел та сімдесят пальм. І вони отаборилися там над 
водою. (Вих.15:27)
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б. Подібно до того як Бог забезпечив їжею і водою ізраїльтян в їхній 
мандрівці по пустелі, як Він обіцяє забезпечити потреби свого народу 
перед їхнім входом у Небесний Ханаан? Ісаї 33:16; Псалом 36:19.

16 той перебуватиме на високостях, скельні твердині 
його недоступна оселя, його хліб буде даний йому, вода 
йому завжди запевнена! (Iс.33:16)

19 за лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів 
голоду ситими будуть. (Пс.36:19)

«Господь неодноразово показував мені, що робити запаси для забезпечення 
нагальних потреб на час скорботи – означає суперечити Біблії. Я бачила, що 
якщо святі будуть робити запаси їжі або засівати поля під час скорботи, коли 
землю вразять війни, голод і мор, – усе їхнє майно буде насильно відібране у 
них і їхні поля пожнуть чужі люди. Настане час, коли ми будемо цілковито спо-
діватися на Бога, і Він підтримає нас. Я бачила, що в цей час хліб і вода у нас 
не закінчаться і ми ні в чому не матимемо потреби, бо Бог має силу приготувати 
для нас стіл навіть у пустелі. Якщо буде потрібно, то Він дасть круків, аби на-
годувати нас, як Він зробив це для Іллі, або наситить нас манною небесною, як 
ізраїльтян». – Ранні твори. – С.56.

П’ятниця	 21	лютого

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому місце, де сини Ізраїлеві знайшли воду, називалося Мара?

2. Як ізраїльтяни відреагували на Боже провидіння, котре привело 
їх у це місце? Як ми часто уподібнюємося до них? Що ми повинні 
робити замість цього?

3. Бог пообіцяв, що ми ніколи не опинимося в ситуації, коли Він 
не буде забезпечувати наші потреби. За виконання яких умов це 
здійсниться?

4. Чому настільки важливо дотримуватися Божих законів здоров’я 
сьогодні?

5. Що Бог пообіцяв дати Своєму народові перед входом у Небесний 
Ханаан?
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Урок 9 Субота, 29 лютого 2020 року

Хлiб з Небес
«А Ізраїлеві сини їли ту манну сорок літ, аж до прибуття їх до краю 

заселеного, їли манну аж до приходу їх до границі ханаанського Краю» 
(Вихід 16:35).

«Протягом 40 років, день у день, манна, що посилалася таким чудодійним 
чином, нагадувала [ізраїльтянам] про постійну опіку та ніжну Божу любов. Бог, 
за словами псалмомовця, давав їм «збіжжя небесне». «Хліб ангольський  їла 
людина» (Псалом 78:24, 25), тобто їжу, приготовлену ангелами». – Патріархи і 
пророки. – С.297.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.294-297.

Неділя	 23	лютого

1. ЗНОВУ НАРІКАННЯ ТА НЕВДОВОЛЕННЯ
а. Чому ізраїльтяни знову нарікали, коли прийшли до пустині Сін?  

Вихід 16:1-3.

1 І рушили вони з Єліму, і вся громада Ізраїлевих синів 
прибула до пустині Сін, що між Єлімом та між Сінаєм, 
п’ятнадцятого дня другого місяця по виході їх з єгипетського 
краю. 2 І стала ремствувати вся громада Ізраїлевих синів на 
Мойсея та на Аарона в пустині. 3 І говорили їм Ізраїлеві сини: 
Коли б ми були повмирали від Господньої руки в єгипетськім 
краї, як ми сиділи над горшком м’яса, як ми їли хліба досить! 
Бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом 
увесь цей збір... (Вих.16:1-3)

«Досі ізраїльтяни ще не страждали від голоду; їхні щоденні потреби задо-
вольнялися, але вони побоювалися за майбутнє. Вони не могли уявити, яким 
чином можна прогодувати таку величезну кількість народу під час переходу через 
пустелю, і вже уявляли своїх дітей знемагаючими від голоду. Господь допустив, 
щоб сталися труднощі на їхньому шляху і закінчилися запаси їжі, щоб їхні серця 
звернулися до Того, Хто завжди залишався їхнім Визволителем. Якщо у своїй 
потребі вони кликатимуть Його, то Він, як і раніше, даруватиме їм очевидні знаки 
Своєї любові й турботи. Бог обіцяв: якщо вони будуть слухняні Його заповідям, 
то жодна хвороба не наблизиться до них; тому з їхнього боку було гріхом ви-
являти таке недовір’я до Бога, вважаючи, що вони та їхні діти можуть померти 
голодною смертю...
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Ізраїльтяни лише зосереджували свою увагу тільки на сьогочасних незруч-
ностях і випробуваннях, замість того щоб сказати: «Бог учинив велике для нас; 
хоч ми були рабами, Він робить нас великим народом», – вони нарікали на тяжку 
дорогу, прагнучи, щоб втомлююча мандрівка якомога швидше закінчилася». – Па-
тріархи і пророки. – С.292, 293.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чим були незадоволені Ізраїлеві сини? Як це виявляє відсутність 
віри?

Понеділок	 24	лютого

2. ВИКРИТТЯ ТИХ, ХТО НАРІКАЄ
а. Що Господь надав синам Ізраїлевим? Як Він випробував народ у 

забезпеченні їх щоденним запасом їжі? Вихід 16:4, 5.

4 І промовив Господь до Мойсея: Ось Я спускатиму 
вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме й щоденно 
збиратиме, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи 
буде він ходити в Моєму Законі, чи ні. 5 А настане шостий 
день, то приготують, що принесуть, і буде подвійне супроти 
того, що збирають день-у-день. (Вих.16:4,5)

б. Якою була реакція Мойсея і Аарона на необґрунтоване нарікання народу? 
Вихід 16:6-10.

6 І сказали Мойсей та Аарон до всіх Ізраїлевих синів: 
Настане вечір і ви довідаєтеся, що Господь вивів вас із 
єгипетського краю. 7 А настане ранок, то побачите славу 
Господню, бо Він почув ваші ремствування на Господа. А ми 
що, що ви ремствуєте на нас? 8 І сказав Мойсей: Довідаєтесь, 
як увечорі Господь дасть вам м’яса на їжу, а рано хліба на 
насичення, бо почув Господь ремствування ваші, що ви 
ремствуєте на Нього. А ми що? Не на нас ремствування 
ваше, а на Господа! 9 І сказав Мойсей до Аарона: Скажи всій 
громаді Ізраїлевих синів: Наблизьтеся перед лице Господа, 
бо Він почув ваші ремствування!
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 10 І сталося, коли говорив Аарон до всієї громади 
Ізраїлевих синів, то обернулися вони до пустині, аж ось 
слава Господня показалася в хмарі! (Вих.16:6-10)

«Мойсей запевнив громаду, що людські потреби будуть задоволені: «Уве-
чорі Господь дасть вам м’яса на їжу, а рано хліба на насичення», – і додав: «А 
ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа!» Пізніше звелів Ааронові 
звернутись до громади: «Наблизьтеся перед лице Господа, бо Він почув ваші 
ремствування!» У той час як Аарон говорив, «то обернулися вони до пусти-
ні, – аж ось слава Господня показалася в хмарі!» Сяйво, ніколи ще не бачене 
ними, свідчило про Божественну присутність. За допомогою подібних явищ, що 
впливали на почуття, люди мали отримати знання про Бога. Вони повинні були 
усвідомити, що їхнім вождем була не людина на ім’я Мойсей, але – Всевишній 
Бог, Імені Якого повинні боятися, і Його голосу слухатися». – Патріархи і про-
роки. – С.294, 295.

в. Які обітниці ми маємо щодо забезпечення нас їжею сьогодні? До филип’ян 
4:19; Псалом 36:25. Як ми можемо уподібнитися у цьому до синів 
Ізраїлевих, які нарікають?

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

25 Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, 
щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. 
(Пс.36:25)

«Хоча сьогоденні потреби задовольняються, чимало є таких, котрі не бажа-
ють довірити Богові своє майбутнє, тому й живуть у постійному страхові перед 
майбутнім, яке може спіткати їх і від якого страждатимуть діти. Інші постійно 
очікують якогось лиха або ж перебільшують труднощі, тому їхні очі засліплені, не 
бачать багатьох благословень, за які слід було б дякувати Богові. Зустрічаючи на 
своєму шляху перешкоди, які викликають тривогу і нарікання, люди замість того, 
щоб шукати допомоги у Бога – єдиного Джерела сили, – віддаляються від Нього...

Не залишайте місця недовір’ю до Бога, через що приготування на випадок 
непередбаченого, яке може спіткати нас у майбутньому, стає головною метою 
життя, неначе наше щастя повністю залежить від земних благ. Бог не бажає, щоб 
Його народ обтяжував себе клопотами». – Патріархи і пророки. – С.293, 294.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Про що я забуваю, коли зосереджуюсь на труднощах і бідах, що 
мене оточують?
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Вівторок	 25	лютого

3. БОГ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СВІЙ НАРОД
а. Яку їжу Господь дав ізраїльтянам ввечері і вранці одного разу і пізніше 

протягом одного місяця? Вихід 16:11-15. Чому Бог був настільки скру-
пульозний у тому, яку їжу Він надавав їм?

11 І промовив Господь до Мойсея, говорячи: 12 Я почув 
ремствування Ізраїлевих синів. Промовляй до них, кажучи: 
Під вечір будете їсти м’ясо, а рано насититесь хлібом, 
і познаєте, що Я Господь, Бог ваш! 13 І сталося ввечорі, і 
знялися перепелиці, і покрили табір. А рано була верства 
роси навколо табору. 14 І піднялася верства тієї роси, аж 
ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате, дрібне, 
немов паморозь на землі. 15 І побачили Ізраїлеві сини, та 
й казали один до одного: Ман гу?, бо не знали, що то. А 
Мойсей відказав їм: Це той хліб, що дав вам Господь на їжу. 
(Вих.16:11-15)

«Якби ізраїльтянам була дана їжа, до якої вони звикли в Єгипті, вони б ви-
явили некерований дух, який сьогодні проявляє світ. За наших днів раціон лю-
дей включає багато таких продуктів, яких Господь не дозволив би ізраїльтянам 
споживати. Людство у тому вигляді, в якому воно існує сьогодні, є ілюстрацією 
того, якими були б ізраїльтяни, якби Господь дозволив їм споживати єгипетську 
їжу та дотримуватися звичаїв і звичок єгиптян». – Біблійний коментар АСД [з 
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1102.

«У Єгипті їхні смаки зіпсувались. Божий задум полягав у тому, щоб віднови-
ти апетит до його чистого і здорового стану, щоб вони могли насолоджуватися 
простими фруктами, які були дані Адаму і Єві в Едені. Він хотів утвердити  їх у 
другому Едені, в прекрасній землі, де вони могли б насолоджуватися фруктами 
і злаками, які Він хотів дарувати їм. Він хотів усунути збудливу їжу, яку вони спо-
живали в Єгипті, тому що бажав, аби вони мали досконалі здоров’я та силу, коли 
увійдуть у прекрасну землю, в яку Він вів їх, щоб язичницькі народи, які їх оточу-
ють, були змушені прославити Бога Ізраїлевого, Бога, Який зробив таку чудову 
справу для Свого народу. Якщо народ, який визнає Його як Бога Небесного, не 
буде абсолютно здоровим, Його Ім’я не зможе бути прославленим». – Там саме.
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б. Опишіть манну і як її потрібно було готувати. Вихід 16:31; Числа 11:7, 8.

31 І назвав Ізраїлів дім ім’я тому: манна. Вона була, як 
коріяндрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. (Вих.16:31)

7 А манна як коріяндрове насіння вона, а вигляд її, як 
вигляд кришталу. 8 Люди розходилися, і збирали її та мололи 
жорнами або товкли в ступі, і варили в горшку та й робили з 
неї калачі. А смак її був, як смак олійного коржа. (Чис.11:7,8)

«А вранці на поверхні землі лежало щось «як вигляд кришталу», «як коріян-
дрове насіння». Народ назвав це манною. Мойсей сказав: «Це той хліб, що дав 
вам Господь на їжу». Люди збирали манну, і її вистачало усім. Ізраїльтяни «мололи 
її жорнами або товкли в ступі, і варили в горшку та й робили з неї калачі (Числа 
11:8). «А смак її був, як смак олійного коржа». – Патріархи і пророки. – С.295.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Що відбувається, коли я споживаю єгипетську їжу і дотримуюсь 
єгипетських звичаїв? Чому мені потрібно прагнути бути здоро-
вим?

Середа	 26	лютого

4. ЗБИРАЮЧИ МАННУ
а. Які вказівки отримав народ щодо збору манни? Вихід 16:16-26. Як манна 

ілюструвала необхідність дотримання суботи ще до того, як на Синаї був 
даний Закон?

16 Це те, що про нього Господь наказав: Збирайте з нього 
кожен у міру їди своєї, гомер на голову, за числом ваших 
душ: візьміть кожен для того, хто в наметі його. 17 І зробили 
так Ізраїлеві сини, і назбирали хто більше, а хто менше. 18 
І зміряли вони гомером, і не мав зайвого той, хто зібрав 
більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі, зібрали кожен 
у міру своєї їди! 19 І сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не 
лишає з нього до ранку! 20 Та не послухали вони Мойсея, і 
дехто позоставляли з нього до ранку, а воно зачервивіло, і 
стало смердюче. І розгнівався на них Мойсей! 
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21 І збирали його щоранку, кожен у міру своєї їди. А 
розгрівалося сонце і воно розтавало. 22 І сталося шостого 
дня, поназбирували вони хліба подвійно, два гомери на 
одного. І посходилися всі начальники громади, і розповіли 
Мойсеєві. 23 А він сказав до них: Це те, що говорив Господь: 
Повний спокій, субота свята для Господа взавтра. Що будете 
пекти печіть, а що будете варити варіть, а все позостале 
покладіть собі на сховок до ранку. 24 І поклали його аж до 
ранку, як Мойсей наказав, і не засмерділось воно, і черви не 
було в нім. 25 І сказав Мойсей: Їжте його сьогодні, бо сьогодні 
субота для Господа. Сьогодні не знайдете його на полі. 26 
Шість день будете збирати його, а дня сьомого субота: не 
буде в ній того. (Вих.16:16-26)

«Щотижня під час довгих років блукань пустелею ізраїльтяни були свідками 
потрійного чуда, яке мало закарбувати в їхній свідомості святість суботнього 
дня: шостого дня випадала подвійна кількість манни; сьомого дня її не було зо-
всім, а частина, призначена для суботи, залишалася свіжою й солодкою; якщо 
ж її залишали на будь-який інший день, – вона ставала непридатною до вжитку.

В усьому, що пов’язане з манною, бачимо переконливий доказ того, що 
субота, як це намагається дехто довести, не встановлена в час проголошення 
Закону на Синаї. Ще до того як ізраїльтяни підійшли до Синаю, вони вже зна-
ли, що святість суботи є для них обов’язковою. Той факт, що вони щоп’ятниці 
збирали подвійну норму манни, готуючись таким чином до суботнього дня, в 
який вона не випадатиме, постійно нагадував їм про священну природу дня 
спокою». – Патріархи і пророки. – С.296.

б. Скільки часу вони отримували денний запас манни? Вихід 16:35. Чому 
Бог перестав посилати її?

35 А Ізраїлеві сини їли ту манну сорок літ, аж до прибуття 
їх до краю заселеного, їли манну аж до приходу їх до границі 
ханаанського Краю. (Вих.16:35)

«Ввечері «чотирнадцятого дня місяця» на рівнинах Єрихону святкували 
Пасху. «А назавтра по Пасці їли вони того самого дня з урожаю того Краю, 
опрісноки та пражене. І перестала падати манна з другого дня, як вони їли з 
урожаю того Краю, і вже більш не було Ізраїлевим синам манни, – і їли вони того 
року з урожаю ханаанського Краю». Довгі виснажливі роки поневірянь у пустелі 
закінчились. Нарешті Ізраїль вступив в обітований край». – Там саме. – С.486.
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в. Чому посудина з манною зберігалася в ковчезі заповіту?   
Вихід 16:32, 33; До євреїв 9:4.

32 І сказав Мойсей: Оце те, що наказав Господь: Наповни 
нею гомер на сховок для ваших поколінь, щоб бачили той 
хліб, яким Я годував вас на пустині, коли Я виводив вас із 
єгипетського краю. 33 І сказав Мойсей до Аарона: Візьми 
одну посудину, і поклади туди повний гомер манни, і постав 
її перед Господнім лицем на сховок для ваших поколінь. 
(Вих.16:32,33)

4 Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, 
усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і 
розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. (Євр.9:4)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як забезпечення манною закарбовувало в розумі народу Божого 
святість суботи?

Четвер	 27	лютого

5. СПОЖИВАННЯ МАННИ СЬОГОДНІ
а. Що є манною, яку ми повинні збирати і споживати сьогодні? Єремії 15:16; 

Від Івана 6:63 (друга частина). Як часто нам необхідно робити це?

16 Як тільки слова Твої знаходилися, то я їх поїдав, і було 
слово Твої мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось 
Ймення Твої надо мною, о Господи, Боже Саваоте! (Єр.15:16)

...Слова, що їх Я говорив вам, то дух і життя. (Iван.6:63)
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«[Божі] слова – це манна з небес, щоб душа наситилась ними і отримала духовну 
силу. Біблія – це великий стандарт, який вказує, що є правда, а що неправда, 
вона чітко визначає  гріх  і  святість.  Її живі принципи, що пронизують наше 
життя подібно до золотих ниток, – це єдина міра безпеки у випробуваннях та 
спокусах». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.422.

«Кожна людина повинна прийти до Христа зі спрагою своєї душі, кожна 
людина повинна усвідомити свою гріховність, відчути потребу своєї душі і осо-
бисто вчитися у Христа.

Нагодовані Хлібом Життя ми не можемо прагнути земних спокус, світських 
веселощів і земної величі. Наш релігійний досвід буде таким самим, як їжа, якою 
ми харчуємося.

Їжа, яку ми споживаємо за один прийом, не насичує нас назавжди. Ми повинні 
щодня харчуватися Словом Божим, щоб життя душі відродилося. У тих людях, 
які постійно харчуються Словом, формується Христос, надія слави! Нехтування 
читанням і дослідженням Біблії призводить до духовного голоду». – Наше високе 
покликання. – С.209.

П’ятниця	 28	лютого
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чим були незадоволені Ізраїлеві сини? Як це виявляє відсутність 
віри?

2. Про що я забуваю, коли зосереджуюсь на труднощах і бідах, що 
мене оточують?

3. Що відбувається, коли я споживаю єгипетську їжу і дотримуюсь 
єгипетських звичаїв? Чому мені потрібно прагнути бути здоро-
вим?

4. Як забезпечення манною закарбовувало в розумі народу Божого 
святість суботи?

5. Що станеться зі мною, якщо я завдяки дослідженню Слова буду 
харчуватися Хлібом Життя? Чому настільки важливим для мене 
є споживати цей Хліб щодня?
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Субота, 7 березня 2020 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ 
ВСЕСВІТНЬОГО ФОНДУ ДОПОМОГИ ВІД КАТАСТРОФ

«Коли б я мав крила, немов та голуб-
ка, то я полетів би й спочив!.. Поспішу 
собі, щоб утекти перед вітром бурхли-
вим та бурею» (Псалом 55:7, 9).

Вітряні урагани, бурі, землетруси, 
катастрофи, повені, голод і пожежі – цей 
перелік можна й далі продовжувати. Чи 
не з’являється на горизонті ще більше 
таких лих?

«День випробування й очищення наближається. З’являється більше й 
більше надзвичайно вражаючих ознак, таких як повені, урагани, торнадо, 
сильні зливи, катастрофи на суші й на морі, які свідчать про наближення 
кінця усього. Суди Божі зливаються на світ, щоб люди могли усвідомити, що 
Христос от-от прийде». // Рев’ю енд Геральд, 8 листопада 1892 року.

«У катастрофах і лихах на суші й на морі, у великих пожежах, у жахливих 
торнадо і страшних грозах з градом, у бурях, повенях, ураганах, приливних 
хвилях і землетрусах – повсюдно і тисячами способів сатана проявляє свою 
силу. Він знищує дозріваючий урожай, після чого наступають голод і злидні. 
Він наповнює повітря смертоносними хворобами і тисячі гинуть від епідемій. 
Ці лиха відбуватимуться дедалі частіше й частіше і щоразу будуть більш згуб-
ними. Знищення спіткає і людей, і тварин». – Там саме, 14 березня 1912 року.

Оскільки велика боротьба настільки загострюється на нашій планеті, 
що Бог бажає, аби ми робили для страждаючого людства? «Було тобі ви-
явлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, – нічого, а 
тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити 
сумирно» – Богом, Який «кохається в милості» (Михея 6:8; 7:18).

У час лиха й недолі горе людства, яке страждає, волає про милосер-
дя – одягнути голих, нагодувати голодних, полагодити стіни зруйнованих 
будівель, застосувати до поранених цілющий бальзам. Надання невідкладної 
допомоги вимагає хорошого фінансування, тому тільки завдяки вашій щедрій 
підтримці в цій великій потребі, це може статися. Ті, хто щедро жертвують 
на цю справу, будуть рясно винагороджені, тому що «блаженні милостиві, 
бо помилувані вони будуть» (Від Матвія 5:7).

Від імені Відділу управління ресурсами 
і Благодійного відділу ГК
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Урок 10 Субота, 7 березня 2020 року

Бог забезпечує Свiй народ усiм 
необхiдним

«А руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони каменя, і поклали під ним. 
І сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки йому, один із цього 
боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця» (Вихід 17:12).

«Щасливий той служитель, у якого є вірні Аарон та Хур, які зміцнюють його 
втомлені руки і підтримують їх молитвою та вірою. Така підтримка є потужною 
підмогою для раба Христового в його роботі й часто сприяє славному тріумфу 
справи істини». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.531.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.297-300.

Неділя	 1	березня

1. ЛЮДИ ЗНОВУ НАРІКАЮТЬ
а. Як ізраїльський народ нарікав на Мойсея, коли вони прийшли в Рефідім? 

Чому? Вихід 17:1-3.

1 І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині Сін на 
походи свої з наказу Господнього, і отаборилася в Рефідімі. 
І не було води пити народові. 2 І сварився народ із Мойсеєм, 
і казали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити! А Мойсей 
їм сказав: Чого ви сваритеся зо мною? Нащо випробовуєте 
Господа? 3 І народ був там спраглий води. І ремствував 
народ на Мойсея й говорив: Нащо це ти випровадив нас із 
Єгипту? Щоб повбивати спраглого мене та синів моїх, та 
отари мої? (Вих.17:1-3)

«Господь направив євреїв у безводні місця, щоб випробувати їх і подивитися, 
чи навчилися вони, отримавши стільки доказів Його сили, звертатися до Нього у 
своїх лихах і нещастях і чи покаялися у своєму бунтівному наріканні на Нього в 
минулому. Євреї звинуватили Мойсея і Аарона в корисливих мотивах, зокрема, 
в тому, що вони вивели їх з Єгипту, щоб заморити всіх, навіть дітей, голодом, а 
потім заволодіти їхнім майном. Вчинивши так, ізраїльтяни приписали людині те, 
що насправді йшло тільки від Бога з Його безмежною силою. 
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Але ж вони знали суть того, що відбувається, оскільки отримали безпомилкові 
докази – все це справа рук Божих. Бог бажав, щоб юдеї приписали чудові прояви 
Божественної сили тільки Йому і звеличили Його Ім’я на землі... Якщо євреї не 
бажали прославити Бога у своїх випробуваннях, у несприятливих обставинах, у 
поневіряннях по пустелі в напрямку до Ханаану, незважаючи на те, що Бог весь 
час давав їм безпомилкові докази Своєї сили і слави, а також Своєї турботи про 
них, це означає, що вони не звеличили б Його Імені й не прославили Його, якби 
Він дозволив їм оволодіти краєм ханаанським, жити в достатку і користуватися 
Його рясними благословеннями». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.107.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким чином переживання і лиха є випробуванням для нас 
сьогодні, як це було для ізраїльтян?

Понеділок	 2	березня

2. БОГ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ПОТРЕБИ
а. Що зробив Мойсей, після того як почув їхнє невдоволення?   

Вихід 17:4; Єремії 29:12.

4 І кликав Мойсей до Господа, кажучи: Що я вчиню цьому 
народові? Ще трохи, і вони вкаменують мене! (Вих.17:4)

12 І ви кликатимете до Мене, і підете, і будете молитися 
Мені, а Я буду прислуховуватися до вас. (Єр.29:12)

«Господь говорить: «До Мене поклич в день недолі»  (Псалом 50:15). Він 
запрошує нас прийти до Нього з нашими труднощами, турботами і потребою в 
Божій допомозі. Він закликає нас молитися, не зволікаючи. Як тільки виникають 
труднощі, нам слід відразу ж занести до Нього наші щирі серйозні благання. 
Наполегливість у молитві свідчить про велике довір’я до Бога. Відчуття потреби 
спонукає нас серйозно молитися, і Небесний Отець зворушений нашими про-
ханнями». – Наочні уроки Христа. – С.172.

б. В яке місце і з якими особливими настановами Бог післав Мойсея в по-
шуках води? Як вони чудесним способом отримали воду? Вихід 17:5, 6.

5 І сказав Господь до Мойсея: Перейдися перед народом, 
і візьми з собою декого з старших Ізраїлевих, а палицю, що 
нею ти вдарив був Річку, візьми в свою руку, та й іди! 
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6 Ось Я стану перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, 
а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ! І 
зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих. (Вих.17:5,6)

«У відчаї Мойсей кликав до Господа: «Що я вчиню цьому народові?» Він 
отримав повеління узяти свій жезл, за допомогою якого творив чудеса в Єгипті, та 
й вийти разом зі старійшинами Ізраїлю перед народом. І сказав Господь Мойсею: 
«Ось Я стану перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, а ти вдариш у скелю, – і 
вийде із неї вода, і буде пити народ!» Він послухався – вирвався живий потік 
води, і напоєний був народ. Господь у Своїй великій милості, замість того щоб 
звеліти Мойсеєві піднести палицю і стягнути на незадоволених у своєму нечесті 
начальників народу страшні кари, на зразок тих, що спіткали Єгипет, зробив його 
жезл знаряддям визволення». – Патріархи і пророки. – С.298.

в. Як Мойсей назвав те місце і чому він перейменував його?   
Вихід 17:7 (зноска).

7 І назвав він ім’я того місця: Масса та Мерива через 
колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними 
Господа, коли казали: Чи є Господь серед нас, чи нема? 
(Вих.17:7)

«Відчуваючи спрагу, народ спокушував Бога, кажучи: «Чи є Господь серед 
нас, чи нема?» «Якщо Бог привів нас сюди, чому ж Він не дає нам воду, як дав 
хліб?» Виявляти таке невірство – злочин, і Мойсей побоювався, що їх спіткають 
Божі суди. І назвав він це місце «Масса» («випробування») і «Мерива» («сварка») 
на згадку про їхній гріх». – Там саме.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Якщо ми щиро молимося у важких ситуаціях, про що це свідчить?

Вівторок	 3	березня

3. СИМВОЛИ ХРИСТА
а. Символом Кого є скеля, по котрій вдарив Мойсей? 1 до коринтян 10:4.

4 і пили всі той самий духовний напій, бо пили від 
духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був 
Христос! (1Кор.10:4)
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«Мойсей ударив по скелі, але поруч із ним стояв захований у хмарний 
стовп Син Божий, Котрий і викликав потік життєдайної води. Не тільки Мойсей і 
старійшини, а й усі зібрані, що стояли на відстані, бачили славу Господню, але 
якби хмара зникла, вони загинули б від вражаючого сяйва, яке оточувало Того, 
Хто перебував у хмарі». – Патріархи і пророки. – С.298.

б. У якому іншому розумінні Ісус названий Каменем, Твердинею?  
Псалом 93:22; Від Марка 12:10.

22 І Господь став для мене твердинею, і мій Бог став за 
скелю притулку мого… (Пс.93:22)

10 Чи ви не читали в Писанні: Камінь, що його будівничі 
відкинули, той наріжним став каменем! (Мар.12:10)

«Бог у Своїй безмежній мудрості Сам обрав наріжного Каменя та уклав Сам. 
Він назвав Його «міцно закладеним». Увесь світ може покладати на Нього свої 
тягарі й скорботи, і Він витримає їх. На Ньому можна будувати з цілковитою 
упевненістю, тому що Христос є «випробуваним Каменем». Усі, що довіряються 
Йому, ніколи не розчаруються. Він витримає усі випробовування. Христос витри-
мав увесь тягар вини Адама та його нащадків і вийшов з випробовувань більш 
ніж Переможцем над силами зла. Він несе тягар, покладений на Нього всіма 
розкаяними грішниками. У Христі винувате серце знаходить спокій. Він – надійна 
Основа. Усі, хто покладається на Нього, перебувають у повній безпеці.

Через зв’язок із Христом – живим Каменем – усі, хто будує на цій Основі, 
стають живими каменями. Багато людей власними зусиллями обтесують, шліфу-
ють і прикрашають самих себе, але вони не можуть стати «живим камінням», бо 
не мають зв’язку з Христом. Без цього зв’язку не може спастися жодна людина. 
Якщо Христос не живе в нас, то ми не зможемо протистояти бурі спокус». – Ба-
жання віків. – С.598, 599.

в. Що символізує вода, котра текла з удареного каменю?   
Від Івана 4:10-14; 7:37-39.

10 Ісус відповів і промовив до неї: Коли б знала ти Божий 
дар, і Хто Той, Хто говорить тобі: Дай напитись Мені, ти б у 
Нього просила, і Він тобі дав би живої води. 11 Каже жінка 
до Нього: І черпака в Тебе, Пане, нема, а криниця глибока, 
звідки ж маєш Ти воду живу? 12 Чи Ти більший за нашого 
отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і 
сини його, і худоба його? 13 Ісус відповів і сказав їй: Кожен, 
хто воду цю п’є, буде прагнути знову. 14 А хто питиме воду, 
що Я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що Я йому 
дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. 
(Iван.4:10-14)
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37 А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, 
говорячи: Коли прагне хто з вас нехай прийде до Мене та 
й п’є! 38 Хто вірує в Мене, як каже Писання, то ріки живої 
води потечуть із утроби його. 39 Це ж сказав Він про Духа, 
що мали прийняти Його, хто ввірував у Нього. Не було бо ще 
Духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. (Iван.7:37-39)

«Той, хто п’є з Джерела живої води, сам стає джерелом життя. Той, хто 
отримує, починає віддавати. Благодать Христа в душі подібна до джерела в 
пустелі, яке освіжає всіх і пробуджує у душах, котрі гинуть, бажання напитися 
води життя». – Бажання віків. – С.195.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Що є ключем до того, щоб стати живим каменем?

Середа	 4	березня

4. БИТВА З АМАЛИКОМ
а. Яка небезпека загрожувала ізраїльському народові опісля? Вихід 17:8.

8 І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі. 
(Вих.17:8)

«Через свій непослух і відокремлення від Бога ізраїльтяни опинялися в 
скрутному становищі і страждали від ворогів. Боже Провидіння допускало, щоб 
вороги воювали з ними, упокорювали їх і спонукали шукати Господа в день 
скорботи й нещастя. «І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі» (Вихід 
17:8). Ця подія відбулася майже одразу після того, як сини Ізраїлеві вдалися 
до обурення, невдоволення і нарікання та почали абсолютно необґрунтовано 
й несправедливо скаржитися на своїх керівників, яких Бог підготував і уповно-
важив, аби провести їх через пустелю до ханаанського краю». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.2. – С.106, 107.

б. Як Бог переміг амаликитян? Вихід 17:9-12.

9 І сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам людей, і вийди 
воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів’ї гори, а Божа 
палиця буде в моїй руці. 10 І зробив Ісус, як сказав йому 
Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Хур 
вийшли на верхів’я гори. 
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11 І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав 
Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. 12 
А руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони каменя, і поклали 
під ним. І сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки 
йому, один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі 
аж до заходу сонця. (Вих.17:9-12)

«Коли амаликитяни напали в пустелі на ізраїльський стан, Мойсей знав, що 
його народ не готовий до бою. Він післав Ісуса Навина із загоном воїнів назустріч 
ворогові, а сам разом з Аароном і Хуром розташувався на горі, щоб спостерігати 
за ходом бою. Там муж Божий представив справу Тому, Хто лише Один міг дару-
вати євреям перемогу. Простягнувши руки до неба, Мойсей щиро молився про 
успіх ізраїльського війська. Було помічено, що коли його руки простягалися до 
неба, Ізраїль перемагав ворога, але коли Мойсей втомлювався і опускав їх, пере-
магав Амалик. Аарон та Хур підтримували руки Мойсея до тих пір, поки Ізраїль 
не отримав повну й остаточну перемогу і не прогнав своїх ворогів з поля бою.

Цей випадок повинен стати уроком для всього Ізраїлю до кінця часу, а саме: 
Бог є Сила Свого народу. Ізраїль святкував перемогу, коли Мойсей простягав 
руки до неба і благав за нього; так само і весь Ізраїль Божий перемагає тому, що 
Хтось могутній заступається за нього і веде всі його битви. Мойсей не вважав, 
що Ізраїль може залишатися в бездіяльності, а Бог Сам переможе його ворогів. 
Він і не просив Бога про це, але кинув у бій своє добірне військо, оснащене так, 
як це дозволяли зробити похідні умови, і тільки після цього в молитві представив 
Богові суть питання. Мойсей на горі волає до Господа, а в цей час Ісус Навин зі 
своїми хоробрими воїнами воює в долині і робить усе можливе, щоб дати відсіч 
ворогам Ізраїлю і Бога». – Там саме. – Т.4. – С.530, 531.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Що іноді є причиною того, що ми опиняємося у скрутних обста-
винах?

Четвер		 5	березня

5. АМАЛИК ПЕРЕМОЖЕНИЙ
а. Після того як амаликитяни були переможені, який вирок було їм вине-

сено? Вихід 17:14; Повторення Закону 25:17-19.

14 І сказав Господь до Мойсея: Напиши це на пам’ятку в 
книзі, і поклади до вух Ісусових, що докраю зітру Я пам’ять 
Амаликову з-під неба. (Вих.17:14)
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17 Пам’ятайте, що зробив був тобі Амалик у дорозі, 
коли ви виходили з Єгипту, 18 що спіткав тебе в дорозі, і 
повбивав між тобою всіх задніх ослаблених, коли ти був 
змучений та струджений, а він не боявся Бога. 19 І станеться, 
коли Господь, Бог твій, дасть тобі мир від усіх ворогів твоїх 
навколо в Краї, що Господь, Бог твій, дає тобі як спадок, 
щоб посісти його, то зітреш пам’ять Амалика з-під неба. Не 
забудь! (Повт.25:17-19)

«Чудеса, здійснені Мойсеєм в Єгипті, стали об’єктом глузувань амаликитян, 
які насміхалися над побоюваннями навколишніх народів. Вони поклялися своїм 
богам знищити євреїв, аби жоден із них не врятувався, вихвалялися, нібито Бог 
Ізраїлів безсилий перешкодити їм. Ізраїльтяни нічим їм не загрожували і не за-
вдали жодної шкоди. Їхня агресія була безпідставною. Знищенням Божого народу 
вони прагнули показати всім свою ненависть до Бога... Здійснивши напад на 
втомлених, беззахисних ізраїльтян, амаликитяни підписали цим вирок собі. Бог 
піклується про найслабших Своїх дітей. Жодна жорстокість або насильство над 
ними не залишаються непоміченими Небом. Божа рука, як щит, простягається 
над усіма, хто любить і боїться Його; нехай люди остерігаються цієї руки, бо вона 
тримає меч правосуддя». – Патріархи і пророки. – С.300.

б. Про що ми повинні пам’ятати, коли сьогодні нас переслідують, подібно 
до того як Ізраїль був переслідуваний амаликитянами? Від Матвія 5:11, 
12. Як Бог ставиться до тих, які переслідують своїх братів?

11 Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть 
облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. 12 
Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! 
Бо так гнали й пророків, що були перед вами. (Матв.5:11,12)

«Якщо Бог покарав за жорстокість язичницький народ, то як Він вчинить з 
тими, хто, називаючись Його дітьми, ворогують зі своїми братами, котрі втомлені 
й знеможені від праці на Його ниві?» – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.245.
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П’ятниця	 6	березня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яким чином переживання і лиха є випробуванням для нас 
сьогодні, як це було для ізраїльтян?

2. Якщо ми щиро молимося у важких ситуаціях, про що це свідчить?

3. Що є ключем до того, щоб стати живим каменем?

4. Що іноді є причиною того, що ми опиняємося у скрутних обста-
винах?

5. Який гріх остаточно вирішив долю Амалика? Як іноді ми винні 
у такому ж гріху?
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Урок 11 Субота, 14 березня 2020 року

Прихiд Їтра
«І сказав тесть Мойсеїв до нього... А ти наздриш зо всього народу 

мужів здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск, 
і настановиш [їх] над ними тисяцькими, сотниками, п’ятдесятниками та 
десятниками» (Вихід 18:17, 21).

«У Своєму повелінні Мойсеєві Господь дуже чітко і зрозуміло описує характер 
тих, котрі повинні були зайняти відповідальні посади радників». – Свідоцтва для 
проповідників. – С.341.

Додаткові матеріали для вивчення:
Блаженства, промовлені на горі. – С.13-18.

Неділя	 8	березня

1. РАДІСНЕ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ
а. Після битви з амаликитянами, хто прийшов відвідати Мойсея і кого він 

привів із собою? Вихід 18:1-5.

1 І почув Їтро, жрець мідіянський, Мойсеїв тесть, усе, що 
зробив був Бог для Мойсея та для Свого народу Ізраїлевого, 
що вивів Господь Ізраїля з Єгипту. 2 І взяв Їтро, Мойсеїв тесть, 
жінку Мойсеєву Ціппору, по відісланні її, 3 та обох синів її, що 
ймення одному Ґершом, бо сказав був: Я став приходьком у 
чужому краї, 4 а ймення другому Еліезер, бо Бог мого батька 
був мені поміччю, і визволив мене від фараонового меча. 
5 І прибув Їтро, тесть Мойсеїв, і сини його та жінка його до 
Мойсея в пустиню, де він отаборився там біля Божої гори. 
(Вих.18:1-5)

«Недалеко від того місця, де тепер отаборилися ізраїльтяни, проживав Їтро, 
Мойсеїв тесть. Їтро чув про звільнення євреїв і тепер вирушив, щоб зустрітися 
з ними та повернути Мойсеєві його дружину і двох синів». – Патріархи  і про-
роки. – С.300.
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б. Коли Їтро післав Мойсеєві звістку про те, що він йде, що відразу ж зробив 
Мойсей? Вихід 18:6, 7.

6 І сказав він до Мойсея: Я, тесть твій Їтро, приходжу до 
тебе, і жінка твоя, і обидва сини її з нею. 7 І вийшов Мойсей 
навпроти свого тестя, та й уклонився до землі, і поцілував 
його. І питали вони один одного про мир, і ввійшли до 
намету. (Вих.18:6,7)

«Вісники повідомили великого вождя про їхнє наближення, і він із радістю 
вийшов назустріч, а після привітань запровадив до свого намета. Через небезпе-
ки, пов’язані з виходом ізраїльського народу з Єгипту, Мойсей відіслав свою сім’ю 
до тестя, але тепер знову міг насолоджуватися їхнім товариством». – Там саме.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Які якості характеру ми повинні враховувати, обираючи 
керівників Божої роботи сьогодні? Чи слід обирати тих, у кого 
немає цих якостей?

Понеділок	 9	березня

2. ДІЛЯЧИСЬ ХОРОШИМИ НОВИНАМИ
а. Що сказав Мойсей своєму тестю? Вихід 18:8.

8 І оповів Мойсей своєму тестеві про все, що зробив 
був Господь фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті 
труднощі, які він спіткав був по дорозі, та Господь визволив 
їх. (Вих.18:8)

б. Як Їтро відреагував на добру звістку? Вихід 18:9-12.

9 І тішився Їтро всім тим добром, що вчинив Господь 
для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки. 10 І 
промовив Їтро: Благословенний Господь, що визволив вас 
з єгипетської руки та з руки фараонової, що визволив народ 
з-під руки єгипетської. 
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11 Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо 
зробив це за те, що єгиптяни вихвалялись над ними. 12 І 
взяв Їтро, Мойсеїв тесть, цілопалення та жертви для Бога. І 
прийшов Аарон та всі старші Ізраїлеві їсти хліб з Мойсеєвим 
тестем перед Божим обличчям. (Вих.18:9-12)

«Мойсей розповів Їтро про всі ті чудеса, які Бог учинив Ізраїлю. Це втішило 
патріарха, котрий благословив Господа; разом із Мойсеєм та старійшинами він 
приніс жертви і узяв участь в урочистому бенкеті, влаштованому на згадку про 
милість Божу». – Патріархи і пророки. – С.300.

в. Розмірковуючи про цей час спілкування Мойсея та Їтра, що ми повинні 
пам’ятати, спілкуючись з іншими людьми в церкві і поза церквою? 
Псалом 105:1; 1 до солунян 5:18.

1 Дякуйте Господу, кличте Ім’я Його, серед народів 
звіщайте про чини Його! (Пс.105:1)

18 Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у 
Христі Ісусі. (1Сол.5:18)

«Потрібно постійно згадувати те, як Бог чинив зі Своїм народом. Як часто 
Господь встановлював орієнтири у Своїх стосунках з древнім Ізраїлем! Для того 
щоб євреї не забували історію минулого, Він наказав Мойсеєві включити ці події 
в гімни, щоб таким способом батьки навчали своїх дітей. Євреї мали споруджу-
вати пам’ятники на помітних місцях і строго зберігати їх, щоб вони залишалися 
для дітей наочним підручником історії Ізраїлю. Таким чином діла Провидіння і 
велика доброта, і милість Божа, явлені в Його турботі та визволенні Його на-
роду, зберігалися в пам’яті євреїв... Для Свого народу в наш час Господь діє як 
чудодійний Бог... Ми повинні частіше згадувати доброту Божу і хвалити Його за 
Його чудові справи...

Подивімося назад, в минуле, на ті пам’ятні віхи, коли ми ясно бачили розраду 
Божу і визволення від руки супротивника. Завжди пам’ятаймо про всі турботи і 
милості, проявлені до нас: про сльози, які Він осушив, про біль, який Він угамував, 
про занепокоєння і тривоги, які Він розсіяв, про потреби, які Він задовольнив і про 
благословення, якими Він обдарував нас. Таким чином ми зміцнимося силою, 
щоб пройти решту шляху нашої мандрівки». – Боротьба і мужність. – С.364.

«Щоденно одержуючи милість від Бога, ми такі невдячні! Так мало славимо 
Його за все, що Він зробив для нас!» – Дорога до Христа. – С.103.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Що є важливішим за ділові здібності при обранні людей на 
відповідальні посади?
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Вівторок	 10	березня

3. ЇТРО ДАЄ ПОРАДУ
а. Що зауважив Їтро щодо судової роботи Мойсея? Якою була відповідь 

Мойсея? Вихід 18:13-16.

13 І сталося назавтра, і сів Мойсей судити народ, а народ 
стояв навколо Мойсея від ранку аж до вечора. 14 І побачив 
тесть Мойсеїв усе, що він робить народові, та й сказав: Що 
це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам 
один, а ввесь народ стоїть навколо від ранку аж до вечора? 
15 А Мойсей відказав своєму тестеві: Бо народ приходить 
до мене питатися суду Бога. 16 Бо як мають вони справу, то 
приходять до мене, і я суджу поміж тим і тим, та оголошую 
постанови Божі та закони Його. (Вих.18:13-16)

«Їтро, котрий деякий час залишався з ними, дуже швидко зауважив, якими 
тяжкими були обов’язки, покладені на Мойсея. Підтримувати лад і дисципліну 
серед численної маси необізнаного і недосвідченого народу було неабиякою 
справою. Мойсей, визнаний народом керівник і суддя, змушений був піклуватися 
не тільки про загальні інтереси та визначати обов’язки; до нього зверталися також 
із різними спірними питаннями. Це був своєрідний засіб, що давав йому змогу 
навчати людей, як він сам про це сказав: «…Оголошую постанови Божі та за-
кони Його». Та Їтро не схвалював цього». – Патріархи і пророки. – С.300, 301.

б. Яку пораду тоді дав благочестивий священник своєму зятеві?  
Вихід 18:17-23.

17 І сказав тесть Мойсеїв до нього: Недобра ця річ, що ти 
чиниш. 18 Справді стомишся і ти, і народ той, що з тобою, бо 
ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один! 
19 Тепер послухай мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із 
тобою! Стій за народ перед Богом, і принось справи до Бога. 
20 І ти остережеш їх за постанови та за закони, і об’явиш їм 
ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. 21 А 
ти наздриш зо всього народу мужів здібних, богобоязливих, 
мужів справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш 
їх над ними тисяцькими, сотниками, п’ятдесятниками та 
десятниками. 
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22 І будуть вони судити народ кожного часу. І станеться, 
кожну велику справу вони принесуть до тебе, а кожну малу 
справу розсудять самі. Полегши собі, і нехай вони несуть 
тягар із тобою. 23 Коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, 
то ти втримаєшся, а також увесь народ цей прийде на своє 
місце в мирі. (Вих.18:17-23)

в. Якими були чотири основні характеристики, котрим, за словами гостя, 
необхідно було надати особливе значення при обранні людей, які повинні 
були розділити з Мойсеєм тягар? Вихід 18:21 (перша частина). Яка пора-
да, що дана тим, котрі обирають керівників шкіл, також застосовується 
до різних відділів роботи сьогодні?

21 А ти наздриш зо всього народу мужів здібних, 
богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять 
зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, 
п’ятдесятниками та десятниками. (Вих.18:21)

«Усюди, де засновуються школи, необхідно призначати мудрих керівників, 
«мужів  здібних,  богобоязливих, мужів  справедливих, що  ненавидять  зиск», 
людей, які будуть якнайкраще працювати на різних відповідальних посадах. 
Вони повинні вміло вести справи, але найважливішим є те, щоб вони смиренно 
ходили з Богом і керувалися Святим Духом. Такі люди будуть навчені Богом і 
поради шукатимуть у своїх братів, мужів молитви.

Керівники наших шкіл повинні працювати з чистих спонукань. У своїй безко-
рисливості вони пам’ятатимуть, що й інші частини великого поля жнив вимагають 
таких самих умов, які має їхня школа». – Свідоцтва для церкви. – Т.6. – С.215.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Про що ми повинні часто говорити, спілкуючись з іншими людь-
ми? Чому?
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Середа	 	 11	березня

4. ДОТРИМУЮЧИСЬ ПОРАДИ
а. Як Мойсей відреагував на мудру пораду свого тестя? Вихід 18:24, 25.

24 І послухався Мойсей голосу тестя свого, і зробив усе, 
що той був сказав. 25 І вибрав Мойсей здібних мужів зо 
всього Ізраїля, і настановив їх начальниками над народом, 
тисяцькими, сотниками, п’ятдесятниками та десятниками. 
(Вих.18:24,25)

«Господь особливо вшанував Мойсея, творячи його руками чудеса; але він, 
хоча й вибраний, щоб навчати інших, не вважав себе за такого, котрий не потре-
бує навчання. Вибраний вождь Ізраїлю охоче прислухався до порад побожного 
мідіянського священника та скористався його мудрим планом». – Патріархи і 
пророки. – С.301.

б. Чого саме це навчає нас про те, як ми повинні ставитися до людей, які 
старші за нас і мають більше досвіду? Що робить їхню пораду цінною? 
Левит 19:32; Приповісті 16:31.

32 Перед лицем сивизни встань, і вшануй лице старого, і 
будеш боятися Бога свого. Я Господь! (Лев.19:32)

31 Сивизна то пишна корона, знаходять її на дорозі 
праведности. (Пр.16:31)

«Виявляючи повагу до Божих представників – служителів, вчителів і батьків, 
покликаних говорити і діяти від Його Імені, – ми шануємо Його.

Бог особливо цінує, коли ми зі щирою повагою ставимося до людей похилого 
віку. Він говорить про них: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі 
праведности» (Приповісті 16:31). Тільки люди похилого віку можуть розповісти 
нам про минулі битви і здобуті перемоги, про перенесені тяготи і стійкість перед 
спокусами. Їхня сивина розповість нам про тих, які вже стомлені, чий відпочинок 
близький, про місця, які незабаром будуть порожні. Старанно навчайте дітей з 
ввічливістю ставитися до них, і вони вирівняють дорогу престарілих людей сво-
єю чуйністю і повагою та досягнуть благословення й успіху у своєму молодому 
житті, оскільки слідували велінням: «Перед лицем сивизни встань,  і  вшануй 
лице старого» (Левит 19:32)». – Виховання. – С.244.
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в. Яким був результат рекомендованої передачі частини повноважень? 
Вихід 18:26.

26 І судили вони народ кожного часу. Справу трудну 
приносили Мойсеєві, а кожну малу справу судили самі. 
(Вих.18:26)

«Ця порада була прийнята; вона не тільки принесла полегшення Мойсеєві, 
а й сприяла запровадженню кращого порядку». – Патріархи і пророки. – С.301.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Як ми повинні ставитися до наших проповідників, батьків і 
вчителів у вірі? Чому?

Четвер		 12	березня

5. ОБДАРУВАННЯ МОЙСЕЯ ДЛЯ КЕРІВНОЇ ПОСАДИ
а. Так само як Бог вимагав, щоб підлеглі Мойсея володіли певними яко-

стями, які були особливі обдарування Мойсея? Якою важливою рисою 
він володів? Числа 12:3.

3 А той муж, Мойсей, був найлагідніший за всяку людину, 
що на поверхні землі. (Чис.12:3)

«Мойсей був смиренною людиною; Бог назвав його найлагіднішою людиною 
на землі. Він був щедрим, врівноваженим, шляхетним; він не мав недоліків і якості 
його характеру не були лише наполовину розвинені. Він міг успішно наставляти 
своїх ближніх, тому що його життя було живим свідченням того, якою може стати 
людина і що вона може зробити у співпраці з Богом, свідченням того, чого він 
навчав інших, якими він хотів, щоб вони були, і чого Бог вимагав від нього. Він 
говорив від серця і його слова досягали сердець. Він був високоосвічений і все ж 
таки був простим, як дитина, в прояві свого глибокого співчуття. Наділений вра-
жаючою інтуїцією, він міг негайно визначити потреби всіх оточуючих його людей, 
а також те, що знаходилося в поганому стані й вимагало уваги, і він не нехтував 
усім цим». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1113.
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б. Яка особлива обітниця була дана Ісусом лагідним людям?    
Від Матвія 5:5.

5 Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. (Матв.5:5)

«Лагідність – це дорогоцінна християнська риса характеру. Лагідності й сми-
ренню Христа можна навчитися тільки несучи тягар Христа... Цей тягар означає 
цілковиту покірність». – У Небесних оселях. – С.236.

П’ятниця	 13	березня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Які якості характеру ми повинні враховувати, обираючи 
керівників Божої роботи сьогодні? Чи слід обирати тих, у кого 
немає цих якостей?

2. Що є важливішим за ділові здібності при обранні людей на 
відповідальні посади?

3. Про що ми повинні часто говорити, спілкуючись з іншими людь-
ми? Чому?

4. Як ми повинні ставитися до наших проповідників, батьків і 
вчителів у вірі? Чому?

5. Чому вмовляння Мойсея були настільки впливовими? Чого це 
навчає мене?
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Урок 12 Субота, 21 березня 2020 року

Бог звертається до Свого народу
«Обличчям в обличчя говорив Господь із вами на горі з середини огню» 

(Повторення Закону 5:4).
«Коли Закон був проголошений, Господь, Творець неба і землі, стояв поруч 

зі Своїм Сином, оповитий вогнем і димом на горі». – Біблійний коментар АСД 
[з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1103.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.301-305.

Неділя	 15	березня

1. ПРИХІД ДО СИНАЮ
а. Скільки часу пройшло після виходу ізраїльтян з Єгипту, коли вони при-

йшли до гори Синай? Вихід 19:1, 2. Яке одкровення Бог мав намір дати 
їм?

1 Третього місяця по виході Ізраїлевих синів із 
єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську 
пустиню. 2 І рушили вони з Рефідіму, і ввійшли до Сінайської 
пустині, та й отаборилися в пустині. І отаборився там Ізраїль 
навпроти гори. (Вих.19:1,2)

«Величні й разом з тим суворі гори, що оточували їх з усіх боків, стояли у своїй 
самотності, як величні пам’ятники вічності. Ця картина викликала почуття урочис-
тості й благоговіння. Людина починала усвідомлювати, якою слабкою й нерозум-
ною вона є в присутності Того, Хто «гори ті зважив вагою, а взгір’я – шальками» 
(Ісаї 40:12). Тут Ізраїль мав отримати найпрекрасніше об’явлення, будь-коли дане 
Богом людям. Тут Господь зібрав Свій народ, щоб, проголошуючи святий Закон, 
показати йому священний характер Божих вимог. У душах ізраїльтян мали відбу-
тися величезні, докорінні зміни, тому що неволя і довгий час перебування серед 
ідолопоклонників призвели їх до згубних наслідків, позначилися на характерах 
і звичках; Бог працював над тим, щоб дати їм пізнання про Себе, піднести на 
вищий моральний рівень». – Патріархи і пророки. – С.302.

б. Які прекрасні слова Бог говорив Мойсею на горі, передаючи Своє бажан-
ня стосовно ізраїльтян, а також Свого народу в усі віки? Вихід 19:3-6.

3 А Мойсей увійшов до Бога. І кликнув до нього Господь 
із гори, говорячи: Скажеш отак дому Якова, і звістиш синам 
Ізраїля: 
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4 Ви бачили, що Я зробив був Єгиптові, і носив вас на 
крилах орлиних, і привів вас до Себе. 5 А тепер, коли справді 
послухаєте Мого голосу, і будете дотримувати заповіту Мого, 
то станете Мені власністю більше всіх народів, бо вся земля 
то Моя! 6 А ви станете Мені царством священиків та народом 
святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим 
синам. (Вих.19:3-6)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як природня краса, що оточувала гору Синай, вплинула на 
ізраїльтян? Чому так важливо регулярно проводити час на 
природі?

Понеділок	 16	березня

2. ГОТУЮЧИСЬ ДО ЗУСТРІЧІ З БОГОМ
а. Після того як Мойсей розповів народові те, що Бог сказав йому, як 

відреагували люди? Вихід 19:7-9.

7 І прибув Мойсей, і покликав старших народніх, та й 
виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав був 
йому. 8 І відповів увесь народ разом, та й сказав: Усе, що 
Господь говорив, зробимо! А Мойсей доніс слова народу до 
Господа. 9 І промовив Господь до Мойсея: Ось Я до тебе 
прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли Я говоритиму з 
тобою, і щоб повірив і тобі навіки! І переповів Мойсей слова 
народу до Господа. (Вих.19:7-9)

«Повернувшись до табору, Мойсей скликав старійшин Ізраїлю і передав 
Божественну звістку. Ізраїльтяни відповіли: «Усе, що Господь говорив, зробимо!» 
Таким чином, вони уклали урочистий заповіт з Богом, пообіцявши прийняти Його 
як свого Правителя, завдяки чому стали в особливому значенні цього слова Його 
підданими». – Патріархи і пророки. – С.303.

«Це обіцянка, яку народ Божий повинен дати в ці останні дні. Прийняття 
їх Богом залежить від вірного виконання умов своєї угоди з Ним. Бог включає 
до Свого заповіту всіх, хто буде коритися Йому». – Біблійний коментар АСД [з 
коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1103.



б. Яке приготування вимагалось від народу, щоб постати перед Богом, 
коли Він проголошував Свій Закон? Вихід 19:10-15.Яку обережність ми 
повинні проявляти, перш ніж постати перед Боже лице в церкві?

10 І промовив Господь до Мойсея: Іди до людей, і освяти 
їх сьогодні та взавтра, і нехай вони виперуть одіж свою. 11 І 
нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде 
Господь на гору Сінай на очах усього народу. 12 І обведеш 
границею народ довкола, говорячи: Стережіться сходити на 
гору й доторкуватися до краю її. Кожен, хто доторкнеться 
до гори, буде конче забитий! 13 Нехай не доторкнеться до 
неї рука, бо буде конче вкаменований, або буде справді 
застрілений, чи то худобина, чи то людина, не буде жити 
вона. Як сурма засурмить протяжливо, вони вийдуть на 
гору. 14 І зійшов Мойсей з гори до народу, і освятив народ, а 
вони випрали одежу свою. 15 І він сказав до народу: Будьте 
готові на третій день; не входьте до жінок. (Вих.19:10-15)

«Великий і могутній Бог, Який створив прекрасний Еден і невимовну красу в 
ньому, є Богом порядку і Він бажає бачити у Своєму народові порядок і охайність...

Усі, хто поставав перед Ним, приходячи в місце Його святої присутності, 
повинні були бути чистими й охайними. А для чого це потрібно? Для чого ця аку-
ратність? Чи лише для того, щоб люди сподобалися Богу? Чи лише для того, щоб 
заслужити Його схвалення? Мені пояснили так: це потрібно було, щоб справити 
правильне враження на інших людей. Якщо ті, хто звершують святе служіння, 
не проявлятимуть акуратності й благоговіння перед Богом в одязі й поведінці, 
люди перестануть відчувати благоговіння перед Богом і Його святим служінням. 
Якщо священники, стоячи перед лицем Бога, демонстрували найвеличнішу 
шану перед Ним, приділяючи велику увагу кожній деталі свого одягу, це вселяло 
людям піднесене уявлення про Бога і Його вимоги. Таке ставлення священників 
до одягу показувало людям, що Бог – Святий, Його справа – священна, все, що 
пов’язане з Його роботою, має бути святим і звільненим від усякої нечистоти і 
неохайності і що всі, хто наближаються до Бога, повинні бути очищені від усілякої 
скверни». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.611, 612.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Яку обіцянку Бог бажає, щоб я давав Йому щодня?



Вівторок	 17	березня

3. У ПРИСУТНОСТІ БОГА
а. Опишіть велич і урочистість обстановки в той час, коли Бог зійшов з 

небес, аби поговорити зі Своїм народом.     
Вихід 19:16-20; Повторення Закону 33:2, 3.

16 І сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися 
громи та блискавки, і густа хмара над горою та сильний 
голос сурми! І затремтів увесь народ, що був у таборі... 17 І 
вивів Мойсей народ із табору назустріч Богові, і вони стали 
під горою. 18 А гора Сінай уся вона димувала через те, що 
Господь зійшов на неї в огні! І піднявся дим її, немов дим 
вапнярки, і сильно затремтіла вся гора... 19 І розлігся голос 
сурми, і він сильно все могутнів: Мойсей говорить, а Бог 
відповідає йому голосно... 20 І зійшов Господь на гору Сінай, 
на верхів’я гори. І покликав Господь Мойсея на верхів’я гори. 
І вийшов Мойсей. (Вих.19:16-20)

2 та й сказав: Господь від Сінаю прибув, і зійшов від Сеїру 
до них, появився у світлі з Парану гори, і прийшов із Меріви 
Кадешу. По правиці Його огонь Закону для них. 3 Теж народи 
Він любить. Всі святії його у руці Твоїй, і вони припадають 
до ніг Твоїх, слухають мови Твоєї. (Повт.33:2,3)

«Уранці третього дня очі всіх присутніх були звернуті до гори; її вершину 
вкривала густа хмара, яка дедалі більше темніла й згущалася, опускаючись все 
нижче й нижче, аж доки вся гора не була оповита темрявою, ніби ховаючи в собі 
страхітливу таємницю. Почувся звук, схожий на голос сурми, скликаючи народ 
на зустріч з Богом, і Мойсей підвів ізраїльтян до підніжжя гори. З густої темряви 
виривалися яскраві блискавки, а серед оточуючих гір було чути відлуння грому...

Але ось грім стих, уже не чути було сурми; земля також не хиталася. Запа-
нувала урочиста тиша, після чого почувся Божий голос. Стоячи на горі в оточенні 
ангелів і оповитий густою темрявою, Господь проголосив Свій Закон». – Патрі-
архи і пророки. – С.304.

«Проголосивши Своїм власним голосом Десять Заповідей дітям Ізраїлевим, 
Бог тим самим показав важливість Декалогу. З жахаючою величчю Він проявив 
Свою величність і владу як Правитель світу. Він зробив це для того, щоб все-
лити людям святість Свого Закону і важливість покори йому». – Свідоцтва для 
церкви. – Т.8. – С.198.
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б. Що промовив Господь до Мойсея, коли знову покликав його на вершину 
гори? Вихід 19:21-25.
21 І промовив Господь до Мойсея: Зійди, остережи 

народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато 
з нього загине. 22 А також священики, що будуть підходити 
до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не 
повбивав. 23 І сказав Мойсей до Господа: Не зможе народ 
вийти на гору Сінай, бо Ти засвідчив між нами, говорячи: 
Обведи границею цю гору, і освяти її. 24 І промовив до нього 
Господь: Іди, зійди, а потім вийди ти й Аарон з тобою, а 
священики й народ нехай не рвуться до Господа, щоб Я не 
повбивав їх. 25 І зійшов Мойсей до народу, і сказав їм це все. 
(Вих.19:21-25)

«Коли на Синаї була явлена Божественна присутність, слава Господня в 
очах усього Ізраїлю була подібна до пожираючого вогню». – Патріархи  і про-
роки. – С.339.

«Бог – це Істота, Яка володіє безмежною любов’ю і співчуттям, але Він також 
говорить про Себе: «огонь, що пожирає», Бог-ревнитель. // Рев’ю енд Геральд, 
14 серпня 1900 року.

«Відносно гріха «наш Бог то «палючий огонь!» (До євреїв 12:29). В усіх, 
хто підкоряється Його силі, Дух Божий знищує гріх. Якщо ж люди міцно трима-
ються гріха, вони стають одне з ним. Тоді слава Божа, що знищує гріх, знищить 
і їх». – Бажання віків. – С.107.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Чому Бог говорив Своїм власним голосом, коли проголошував 
синам Ізраїлевим Десять Заповідей?

Середа	 	 18	березня

4. ЗАКОН ЛЮБОВІ
а. Хто промовив Закон на горі Синай? Що Він пізніше зробив з Законом? 

Повторення Закону 5:4, 5; 9:10.

4 Обличчям в обличчя говорив Господь із вами на горі 
з середини огню. 5 Я того часу стояв між Господом та між 
вами, щоб передавати вам Господні слова, бо ви боялися 
огню, і ви не зійшли на гору, коли Він говорив… (Повт.5:4,5)
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10 І Господь дав мені обидві кам’яні таблиці, писані 
Божим перстом, а на них усі ті слова, що Господь говорив 
був із вами на горі з середини огню в дні зборів. (Повт.9:10)

«Кожен повинен розуміти Закон Божий, який є відображенням Його характеру. 
Слова, написані Його перстом на кам’яних скрижалях, настільки досконало від-
кривають Його волю стосовно Його народу, що будь-яка омана з приводу їхнього 
значення не пробачається». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.225.

б. Який основний принцип криється за Законом? Від Матвія 22:37-39.

37 Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім 
серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. 
38 Це найбільша й найперша заповідь. 39 А друга однакова з 
нею: Люби свого ближнього, як самого себе. (Матв.22:37-39)

«Десять Божих Заповідей – це десять даних нам обітниць, обумовлених на-
шим послухом їм як Закону, який керує Всесвітом. «Якщо ви Мене любите, – Мої 
заповіді зберігайте!» У цьому уся суть Закону Божого. Тут представлені умови 
спасіння для кожного сина й доньки Адама.

Десять святих Заповідей, проголошених Христом на горі Синай, були одкро-
венням характеру Божого, і вони сповістили світові той факт, що Він має владу над 
усією людською спадщиною. Той Закон Десяти Заповідей найвеличнішої любові, 
який може бути представлений людині, – це голос Божий з небес, який звертаєть-
ся до людини в обітниці: «Роби так і ти не потрапиш під владу і контроль сатани». 
У цьому Законі немає негативу, хоча це може так здатися. У ньому є – ЧИНИ так 
і Живи». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1105.

в. Як справжні християни показують, що вони мають любов Божу у своїх 
серцях? 1 Івана 5:2, 3; До римлян 13:10.

2 Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли 
любимо Бога і Його заповіді додержуємо. 3 Бо то любов 
Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не 
тяжкі. (1Iван.5:2,3)

10 Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання 
Закону. (Рим.13:10)
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«Любов Ісуса в душі вижене всіляку ненависть, егоїзм і заздрість, тому що 
Закон Божий досконалий, навертає душу. У покорі Закону Божому – здоров’я. 
Почуття слухняних линуть до Бога. Дивлячись на Господа Ісуса, ми можемо під-
бадьорювати один одного і служити один одному. Любов Христа зливається в 
наші душі і між нами немає розбіжностей і суперечок». – Там саме.

«Закон любові закликає нас присвятити наше тіло, розум і душу на служіння 
Богові і ближнім. Це служіння є благословенням для оточуючих, і воно приносить 
найбільше благословення для нас самих». – Виховання. – С.16.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Що є результатом, якщо Закон любові, любові Ісуса, є в душі?

Четвер		 19	березня

5. НЕЗМІННИЙ ЗАКОН
а. Який вплив справило на людей проголошення Закону? Вихід 20:18-20. 

Який вплив це справило на Мойсея? До євреїв 12:20, 21.

18 І ввесь народ бачив та чув громи та полум’я, і голос 
сурми, і гору димлячу. І побачив народ, і всі тремтіли та й 
поставали здалека. 19 І сказали вони до Мойсея: Говори з 
нами ти, і ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, 
щоб ми не повмирали. 20 І промовив Мойсей до народу: Не 
бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх 
Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. (

Вих.20:18-20)
20 Не могли бо вони того витримати, що наказано: Коли й 

звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита. 21 І 
таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав: Я боюся 
й тремчу!... (Євр.12:20,21)

«Ізраїльський народ був охоплений жахом. Здавалося, тремтячі людські 
серця більше не витримають тієї страхітливої сили, яка супроводжувала Божі 
вислови. Коли велике мірило правди постало перед людьми, вони, як ніколи 
раніше, усвідомили огидний характер гріха і власну провину, якою вона була в 
Божих очах. Із жахом та благоговінням люди відсахнулися від гори». – Патріархи 
і пророки. – С.309, 310.
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б. Чи була необхідність змінити цей Закон? Чи змінив його Ісус?  
Псалом 110:7, 8; Від Матвія 5:17-19.

7 Діла рук Його правда та право, всі накази Його 
справедливі, 8 вони кріпкі на вічні віки, вони зроблені 
вірністю і правотою! (Пс.110:7,8)

17 Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків 
прийшов, Я не руйнувати прийшов, але виконати. 18 
Поправді ж кажу вам: доки небо й земля не минеться, ані 
йота єдина, ані жаден значок із Закону не минеться, аж поки 
не збудеться все. 19 Хто ж порушить одну з найменших цих 
заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим 
у Царстві Небеснім; а хто виконає та й навчить, той стане 
великим у Царстві Небеснім. (Матв.5:17-19)

«Закон Божий у Небесній святині – це величний оригінал, а заповіді, написані 
на кам’яних скрижалях та подані Мойсеєм у П’ятикнижжі, є його найвірнішою 
копією... Закон Божий, відкриття Його волі та відображення Його характеру, сто-
ятиме повіки, як «Свідок на хмарі – правдивий» (Псалом 89:38). Жодна заповідь 
Закону не скасована; жодна йота, жодний значок не були змінені. Псалмомовець 
сказав: «Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах» (Псалом 119:89). «Всі накази 
Його справедливі, – вони кріпкі на вічні віки!» (Псалом 111:7, 8)». – Велика бо-
ротьба. – С.434.

П’ятниця	 20	березня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Як природня краса, що оточувала гору Синай, вплинула на 
ізраїльтян? Чому так важливо регулярно проводити час на 
природі?

2. Яку обіцянку Бог бажає, щоб я давав Йому щодня?

3. Чому Бог говорив Своїм власним голосом, коли проголошував 
синам Ізраїлевим Десять Заповідей?

4. Що є результатом, якщо Закон любові, любові Ісуса, є в душі?

5. Поясніть, чому Закон незмінний.
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Урок 13 Субота, 28 березня 2020 року

Стiна захисту
«Блаженні непорочні в дорозі, що ходять Законом Господнім!»  

(Псалом 119:1).
«Той, хто розуміє вимоги Закону Божого, що мають серйозні наслідки, здатний 

осягнути в деякій мірі огидність гріха. І чим більш піднесеними є його поняття про 
Божі вимоги, тим більшою буде його подяка за дароване йому прощення». – Наше 
високе покликання. – С.137.

Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.305-310.

Неділя	 22	березня

1. ВИЗНАЮЧИ ТВОРЦЯ
а. Коли субота була дана людству? Яка була мета суботи? Буття 2:1-3.

1 І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє. 2 І 
скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він 
відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив. 
3 І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в 
нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був 
створив. (Бут.2:1-3)

«Про [суботу] потрібно пам’ятати і дотримувати її на згадку про роботу, 
здійснену Творцем. Вказуючи на Бога як на Творця неба і землі, субота до-
помагає відрізнити правдивого Бога від усіх фальшивих богів». – Патріархи  і 
пророки. – С.307.

б. Якими є деякі загальні принципи в істинному дотриманні суботи?  
Ісаї 58:13.

13 Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не 
чинити своїх забаганок у день Мій святий, і будеш звати 
суботу приємністю, днем Господнім святим та шанованим, 
і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не 
шукатимеш та не будеш казати даремні слова… (Iс.58:13)
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в. Чому часто ми не стоїмо на сторожі своїх слів в суботу? Від Матвія 12:34.

34 Роде зміїний! Як ви можете мовити добре, бувши злі? 
Бо чим серце наповнене, те говорять уста. (Матв.12:34)

«Щоб зберегти суботу в святості, ми не повинні дозволяти своїм думкам 
навіть зосереджуватися на земних речах». – Там саме.

«Але щоб святити суботу, люди й самі повинні бути святими. Через віру 
вони повинні стати спільниками праведності Христа». – Бажання віків. – С.283.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Лише яким єдиним чином я можу зберігати святість суботнього 
дня? Що проявиться в моїх словах і діях?

Понеділок	 23	березня

2. СТАВЛЯЧИ БОГА ПОНАД УСЕ
а. Що Бог сказав на самому початку Закону, показавши важливість цього? 

Вихід 20:3. Як ми показуємо, що віддаємо чомусь перевагу у своєму житті? 
Яким іншим богам ми іноді служимо?

3 Хай не буде тобі інших богів передо Мною! (Вих.20:3)

«Єгова, Одвічний, Існуючий Сам у Собі, Джерело життя і Вседержитель; 
лише Він гідний найвищої пошани і поклоніння. Ця Заповідь забороняє людині 
обирати інший об’єкт поклоніння, відводячи йому перше місце в своїх почуттях 
та служінні. Усе те, що стає настільки дорогим для нас, що послаблює нашу 
любов до Бога або заважає служити Йому належним чином, стає для нас богом, 
ідолом». – Патріархи і пророки. – С.305.

б. Яким повинно бути наше ставлення до Бога?     
Від Марка 12:30; Повторення Закону 10:12.

30 І: Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї! Це 
заповідь перша! (Мар.12:30)
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12 А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь, Бог 
твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога твого, ходити 
всіма Його дорогами, і любити Його, і служити Господеві, 
Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю… 
(Повт.10:12)

«Служити Христу потрібно всім єством – серцем, розумом, душею, силою. 
Він не прийме розділене серце. Він очікує, що ми зробимо все можливе». – Цей 
день з Богом. – С.161.

в. Яка риса характеру необхідна, якщо ми хочемо вступити в такі стосунки 
з Богом, в яких Він буде на першому місці? До галатів 5:6.

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

«Віра, яка має силу привести нас до живого спілкування з Христом, виражає 
нашу найвищу перевагу, досконалу довіру, повне посвячення... Вона спричиняє, 
здійснює в житті послідовника Христа справжній послух заповідям Божим, бо 
любов до Бога і любов до людини будуть результатом живого зв’язку з Хрис-
том». – У Небесних оселях. – С.108.

«[Справжня віруюча людина] перебуває у Христі і отримує духовну їжу від 
Нього.

Такий духовний зв’язок може бути встановлений тільки за допомогою осо-
бистої віри. Ця віра з нашого боку може виражатися в досконалій надії, повному 
посвяченні та добровільній віддачі всього себе Богові. Нашу волю слід підпо-
рядкувати Божественній волі. Наші почуття, бажання, інтереси слід присвятити 
інтересам Христового Царства і прославленню Його справи на землі. Тоді ми 
будемо постійно приймати благодать від Бога, а Христос – отримувати подяку 
від нас». – Моє життя сьогодні. – С.11.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

2. Яким буде результат, якщо я маю живий зв’язок з Христом?
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Вівторок	 24	березня

3. ВІДМОВА ВІД ЕГОЇСТИЧНИХ БАЖАНЬ
а. Де зароджується гріховне бажання, яке призводить до таких тяжких 

гріхів, як жадібність і перелюб? Приповісті 4:23; Від Матвія 15:19; 22:37.

23 Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо 
з нього походить життя. (Пр.4:23)

19 Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, 
перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, 
богозневаги. (Матв.15:19)

37 Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім 
серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. 
(Матв.22:37)

«Спокусник не в змозі примусити нас чинити зло. Він не має влади над на-
шим розумом, поки ми самі не здамося в його полон. Перш ніж сатана зможе 
заявити свою владу над нами, ми маємо спочатку самі підкорити йому свою волю 
і перестати вірити в Христа. Однак будь-яке гріховне бажання, яке ми виношуємо 
в собі, зміцнює його позицію. Кожна риса нашого характеру, що не відповідає 
Божественному мірилу, – це відчинені двері, через котрі він може проникати, 
щоб спокушувати і губити нас. Кожне наше падіння або поразка дає йому привід 
ганьбити Христа». – Бажання віків. – С.125.

«Десята Заповідь влучає в самий корінь гріха, застерігаючи від самолюб-
них бажань, які призводять до гріховних учинків. Хто, дотримуючись Божого 
Закону, утримується навіть від потурання гріховному бажанню заволодіти тим, 
що належить іншому, той не буде винним і у несправедливому вчинку стосовно 
ближніх». – Патріархи і пророки. – С.309.

б. Усвідомлюючи, що боротьба ведеться в розумі, що ми повинні робити? 
До филип’ян 2:5-8; Об’явлення 3:20.

5 Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі! 6 
Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові 
рівним, 7 але Він умалив Самого Себе, прийнявши вигляд 
раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, 
як людина, 8 Він упокорив Себе, бувши слухняний аж до 
смерти, і то смерти хресної... (Фил.2:5-8)

20 Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій 
голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з 
ним, а він зо Мною. (Об.3:20)



115

«Ісус став людиною, щоб бути посередником між людиною і Богом, ...щоб Він 
міг відновити в людині початковий розум, який та втратила в Едені через спокуси 
сатани, які зваблюють». – Щоб мені пізнати Його. – С.291.

«За допомогою навернення і перетворення люди повинні прийняти розум 
Христів». – Там саме. – С.134.

в. Наскільки глибокою є покора сьомій заповіді? Від Матвія 5:27, 28.

27 Ви чули, що сказано: Не чини перелюбу. 28 А Я вам 
кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, 
той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. (Матв.5:27,28)

«Ця заповідь забороняє не лише аморальні вчинки, а й хтиві думки, бажання 
і все, що може викликати їх. Не тільки наша поведінка повинна відзначатися 
моральною чистотою, а й таємні наміри та бажання серця. Христос, викладаючи 
людям глибокий зміст Божого Закону та Його вимог, зазначив, що нечиста думка 
або погляд є таким же гріхом, як і переступ». – Патріархи і пророки. – С.308.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

3. Що відбувається, коли плекається гріховне бажання, зрощується 
гріховна думка?

Середа	 	 25	березня

4. ВІДКИДАЮЧИ ЗГУБНІ ДУМКИ
а. Що є коренем, з якого виростає вбивство? 1 Івана 3:15. Що ще належить 

до дотримання шостої заповіді?

15 Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви 
знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім 
перебувало б. (1Iван.3:15)

«Усякі вчинки несправедливості, що мають тенденцію вкорочувати життя; 
дух ненависті та помсти або потурання якійсь пристрасті, що призводить до 
шкідливих наслідків стосовно інших чи змушує нас виявляти до них недобро-
зичливість (бо «кожен хто ненавидить брата свого, той душогуб»); егоїстичне 
нехтування турботами про нужденних або тих, хто страждає; необмежене по-
турання власним бажанням або непотрібне обмеження чи надмірна праця, що 
руйнують здоров’я, – усе це більшою або меншою мірою є порушенням шостої 
заповіді». – Патріархи і пророки. – С.308.
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б. Яка характерна риса плотського серця веде до ненависті? Як ця згуб-
на властивість впливає на тих, котрі плекають її? 1 до коринтян 3:3; 
Приповісті 14:30.

3 бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між 
вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не полюдському робите? 
(1Кор.3:3)

30 Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість гнилизна 
костей. (Пр.14:30)

«Заздрість – це плід гордості, і, якщо її виношувати в серці, вона призведе 
до ненависті і, врешті-решт, до помсти та вбивства». – Там саме. – С.651.

«Заздрість – це одна з наймерзенніших рис сатанинського характеру. Вона 
постійно прагне звеличити своє «я», намагаючись очорнити інших. Заздрісна 
людина буде принижувати свого ближнього заради звеличення себе». – Біблійний 
коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1159.

«Заздрість, ревнощі і злі підозри – це пекельна тінь, за допомогою якої сатана 
прагне перешкодити вам побачити характер Христа, щоб, дивлячись на зло, ви 
повністю змінилися за його подобою». – Там саме. – С.1163.

в. Наскільки глибокою повинна бути наша чесність, якщо ми щиро хочемо 
виконувати восьму заповідь? 2 до коринтян 8:21.

21 дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед 
людьми. (2Кор.8:21)

«[Восьма заповідь] осуджує злодійство і грабіжництво, вимагає беззасте-
режної чесності в найдрібніших життєвих справах. Вона забороняє шахрайство 
в торгівлі та вимагає справедливого розрахунку з боргами та у видачі належної 
платні. Ця заповідь говорить про те, що будь-яка спроба скористатися недо-
свідченістю, слабкістю або нещастям іншої людини відзначається в Небесних 
книгах як обман». – Патріархи і пророки. – С.309.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

4. Що таке заздрість? Яким буде результат, якщо ми будемо плекати 
цю гріховну якість?
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Четвер		 26	березня

5. НАЙВИЩА ЗЕМНА ШАНА
а. У чому особливість п’ятої заповіді? До ефесян 6:2; Вихід 20:12.

2 Шануй свого батька та матір це перша заповідь з 
обітницею… (Еф.6:2)

12 Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої 
дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі! (Вих.20:12)

«Батьки мають право на виняткову любов і пошану, яка не повинна нале-
жати жодній іншій особі. Сам Бог, Який поклав на них відповідальність за душі, 
довірені їхній опіці, призначив, щоб у ранні роки дитячого життя батьки посідали 
для них місце Бога. Тому той, хто не визнає законної влади своїх батьків, не ви-
знає і Божого авторитету. П’ята заповідь вимагає від дітей не лише поважати, 
коритися і слухати своїх батьків, а й ставитися до них із любов’ю й ніжністю, 
полегшувати тягар їхніх турбот, стояти на варті їхньої репутації, а також бути 
для них підтримкою і потіхою в старості. Ця заповідь також стосується поваги 
до служителів та начальників, а також всіх тих, кого Бог наділив владою». – Па-
тріархи і пророки. – С.308.

«Наші обов’язки перед нашими батьками ніколи не припиняться. Наша 
любов до них і їхня любов до нас не може бути виміряна ні роками, ні відстан-
ню, і наші обов’язки ми завжди повинні добре усвідомлювати». – Моє життя 
сьогодні. – С.278.

«Ті, котрі воістину слідують за Христом, повинні дозволити Йому перебувати 
у своєму серці на правах Верховного Владики. Вони повинні проявляти Його дух 
і характер у сімейному житті, з добротою і щирим серцем ставитись до всіх, з 
ким вони зустрічаються. Багато дітей, які претендують на знання істини, не від-
дають належної поваги і пошани своїм батькам. Вони виявляють мало любові 
до батька і матері, не зважають на їхні бажання і не прагнуть полегшити їхні 
турботи». – Сини і доньки Бога. – С.60.
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П’ятниця	 27	березня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Лише яким єдиним чином я можу зберігати святість суботнього 
дня? Що проявиться в моїх словах і діях?

2. Яким буде результат, якщо я маю живий зв’язок з Христом?

3. Що відбувається, коли плекається гріховне бажання, зрощується 
гріховна думка?

4. Що таке заздрість? Яким буде результат, якщо ми будемо плекати 
цю гріховну якість?

5. Чому батьки найбільше мають право на любов і повагу?
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