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Передмова
Можливо, найважливіший урок, який ми можемо отримати з життя
Якова, – це приголомшлива сила молитви. Досвіди цього патріарха
показують слабкість людини і безмежне співчуття розп’ятого і воскреслого Спасителя. Історія Якова вкрай актуальна сьогодні.
«Проте, як багато з нас у хвилину лиха уподібнюються до Якова!
Ми гадаємо, що лихо спричинила рука ворога; в темряві ми наосліп
боремося проти нього, нас залишають сили, а розраду чи визволення ми
не знаходимо. Лише на світанку Яків, завдяки Божественному дотику,
пізнав Ангела Заповіту, з Котрим боровся. Знесилений, він, плачучи,
припав до грудей Того, Чия любов є безмежною, щоб отримати благословення, якого так сильно прагнула його душа. Ми також повинні
навчитися бачити добро в переживаннях і не цуратися Господньої кари
та не падати духом, коли Він карає нас». – Блаженства, промовлені
на горі. – С.11.
«Сатана переконує багатьох людей у тому, що Бог залишить без
уваги їхню невірність у незначних життєвих справах. Але Своїм ставленням до Якова Господь показав, що Він жодним чином не схвалює
зло і не мириться з ним. Усі, котрі намагатимуться виправдати або
приховати свої гріхи, через що вони залишатимуться в Небесних книгах невизнаними та непрощеними, будуть переможені сатаною. Чим
більше такі люди претендуватимуть на релігійність, чим почесніше
становище посідатимуть, тим сумнішою виявиться їхня доля в Божих
очах і тим неминучішою буде перемога великого противника.
Однак історія Якова запевняє, що Бог не залишить тих, котрі були
спокушені згрішити, але навернулися до Нього в щирому розкаянні.
Завдяки самовідреченню і непохитній вірі Яків отримав те, чого не
зміг здобути власними зусиллями. Так Бог показав Своєму слузі, що
тільки Божественна сила і благодать можуть дати йому благословення,
якого він так прагнув. Подібним буде досвід тих, хто житиме в останні
дні. Оточені небезпеками, охоплені розпачем, вони повинні будуть покладатися лише на заслуги викупної Жертви. Власними зусиллями ми
нічого не можемо досягти. У всій своїй безпорадності та недостойності
маємо покладатися на заслуги розп’ятого і воскреслого Спасителя. Жоден із тих, хто чинитиме так, не загине. Довгий чорний список наших
переступів знаходиться перед очима Безмежного. Там повний перелік – жодна провина не забута. Але Той, Хто в давнину чув благання
Своїх слуг, почує й нашу молитву віри і простить наші переступи. Він
обіцяв – і дотримає Свого слова». – Патріархи і пророки. – С.202, 203.
«Звернувшись з проханням одного разу, ми не повинні здаватися,
але повинні говорити, як Яків, коли він усю ніч боровся з Ангелом:
«Не пущу Тебе, коли не поблагословиш мене», і, подібно до нього, ми
отримаємо перемогу». // Ознаки часу, 15 травня 1884 року.
Відділ суботньої школи Генеральної Конференції
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ПРОЄКТУ ПІВНІЧНОЇ
ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКОЇ МІСІЇ
Центральна Америка – це гірський
край з вологими прибережними низовинами, де мешкає 7% біорізноманіття
Землі. Цей регіон відомий тропічними
джунглями і комерційними плантаціями,
які експортують такі продукти: банани,
дині, цукрову тростину, рис, каву та овочі.
Завдяки Божій милості робота Реформаційного Руху АСД розпочалася у пів- нічній частині Центральної
Америки, дійшовши до Гватемали в 1960-х роках (зараз там населення
становить майже 17 мільйонів) і Ель-Сальвадора в 1970 році (сьогодні там
населення понад 6,3 мільйона людей). В обох країнах іспанська мова є
основною, а офіційна релігія – це католицизм. У країні Беліз, населення
якої становить близько 375000 людей (тут основною релігією також є католицизм, і більша частина населення розмовляють англійською мовою),
робота Реформації розпочалася в 1992 році.
Ці три країни були Місіонерськими полями ГК до 1997 року, коли
була організована Центральноамериканська Унія, до якої увійшли також
Панама, Коста-Ріка, Нікарагуа і Гондурас. Під час сесії делегатів Центральноамериканської Унії у жовтні 2015 року було прийнято рішення
децентралізувати роботу в регіоні, внаслідок чого була організована Унія
Гондурасу і два Місіонерських поля: Північна Центральноамериканська
місія, яка включає Гватемалу, Ель-Сальвадор і Беліз, та Південна Центральноамериканська місія, яка включає Коста-Ріку, Панаму і Нікарагуа.
У Північній Центральноамериканській місії ми були вельми благословенні тим, що нам подарували ділянку землі, площею 1016,98 м2. За
допомогою нашого Небесного Отця і для Його слави ми хочемо здійснити
на цій ділянці досить масштабний проєкт – побудувати Духовний Центр,
адміністративний центр, місіонерську школу і зал для богослужінь.
З цією метою ми всі звертаємося до вас, дорогі наші брати та сестри по
всьому світу. Ми просимо щедро підтримати нас, коли будуть збиратися
пожертвування першої суботи для Північної Центральноамериканської
місії, щоб цей будівельний проєкт був здійснений. Дякуємо усім вам за
вашу цінну підтримку і молимося, аби Бог злив Свої чудові благословення
на кожного, хто дає.
Ваші брати та сестри з
Північної Центральноамериканської місії
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Раннi роки життя
«Цілим серцем своїм я шукаю Тебе, – не дай же мені заблудитися від Твоїх заповідей» (Псалом 119:10).
«[Бог] відкриє Себе кожній душі, яка прийде до Нього в цілковитому смиренні, і шукатиме Його всім серцем». – Основи
християнського виховання. – С.531.
Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання. – С.253-261.

Неділя

28 червня

1. ІСАК І РЕВЕКА
а. Після смерті дружини Авраама, що показує нам щиру віру
старого патріарха стосовно його сина Ісака? Буття 24:1-4,
7.
1 А Авраам був старий, у літа ввійшов. І Господь Авраама
поблагословив був усім. 2 І сказав Авраам до свого раба,
найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав: Поклади
свою руку під стегно моє, 3 і я заприсягну тебе Господом, Богом
неба й Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого
з-посеред дочок ханаанеянина, серед якого я пробуваю. 4 Бо
ти підеш до краю мого, і до місця мого народження, і візьмеш
жінку для сина мого, для Ісака. (Бут.24:1-4)
7 Господь, що взяв мене з дому батька мого й з краю мого
народження, і що промовляв був до мене, і що присягнув мені,
кажучи: Твоїм нащадкам Я дам оцю землю, Він пошле Свого
Ангола перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для
сина мого! (Бут.24:7)
б. Як слуга Авраама пояснив Боже керівництво щодо вибору Ревеки в дружини Ісаку? Буття 24:42-51, 58.
42 І прибув я сьогодні до джерела, та й сказав: Господи, Боже
пана мого Авраама, коли б же Ти вчинив щасливою дорогу мою,
що нею ходжу я! 43 Ось я стою над джерелом води, і станеться,
що дівчина, яка вийде води брати, а я їй скажу: Дай но мені
напитися трохи води з свого глека, 44 вона ж відкаже мені:
Пий і ти, і для верблюдів твоїх наберу я води, то вона та жінка,
яку призначив Господь для сина пана мого.45 І поки скінчив я
6

говорити в своїм серці, аж ось виходить Ревека, а її глек на плечі
в неї. І зійшла вона до джерела, та й набрала води. І сказав я
до неї: Напій же мене! 46 І метнулась вона, і свого глека з себе
зняла та й сказала: Пий, а я понапуваю й верблюди твої. І я
пив, а вона понапувала й ті верблюди. 47 А я запитався її та й
сказав: Чия ти дочка? А вона відказала: Я дочка Бетуїла, сина
Нахорового, якого породила йому Мілка. І сережку надів я до
носа її, і наручні на руки її. 48 І я нахилився, і вклонився до землі
Господеві, і поблагословив Господа, Бога пана мого Авраама, що
Він провадив мене дорогою визначеною, щоб узяти дочку брата
пана мого для сина його. 49 А тепер, якщо милосердя та правду
ви чините з паном моїм, то скажіть мені; коли ж ні, то скажіть
мені, і я звернуся праворуч або ліворуч. 50 І відповіли Лаван і
Бетуїл та й сказали: Від Господа вийшла та річ, ми не можем
сказати тобі нічого злого чи доброго. 51 Ось перед тобою Ревека,
візьми та й іди, і нехай вона стане за жінку синові пана твого,
як Господь говорив був. (Бут.24:42-51)
58 І покликали Ревеку, і сказали до неї: Чи ти підеш з оцим
чоловіком? А вона відказала: Піду. (Бут.24:58)
в. Чого ми можемо навчитися зі щастя цього шлюбу?
Буття 24:63-67.
63 І вийшов Ісак на прогулянку в поле, як вечір наставав. І
він звів свої очі, і побачив, ось верблюди йдуть. 64 І Ревека звела
свої очі, та й Ісака побачила, і злізла з верблюда. 65 І сказала
вона до раба: Хто отой чоловік, що полем іде нам назустріч? А раб
відповів: То мій пан. І вона покривало взяла, та й накрилась. 66
І раб розповів Ісакові про всі речі, які він учинив. 67 І впровадив
її Ісак до намету Сарри, матері своєї. І взяв він Ревеку, і за жінку
йому вона стала, і він її покохав. І Ісак був утішений по смерті
матері своєї. (Бут.24:63-67)
«Ісак був вихований у страхові Божому і жив життям послуху. Коли йому виповнилося сорок років, він дозволив, щоб
богобоязливий, навчений життям слуга його батька вибрав йому
дружину. Він вірив, що вибором його дружини керуватиме Бог.
Зараз діти у віці від п’ятнадцяти до двадцяти років, як правило, вважають себе компетентними зробити свій вибір без згоди
батьків. І вони з подивом реагують, якщо їм пропонують діяти
в страху Божому і молитися про це! Випадок Ісака записаний
як приклад для дітей, щоб вони наслідували його в наступних
поколіннях, особливо ті, які кажуть, що бояться Бога». – Духовні
дари. – Т.3. – С.112.
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1. Чого ми можемо навчитися з життя патріархів
щодо вибору чоловіка (дружини)?
Понеділок

29 червня

2. БОРОТЬБА
а. З яким випробуванням зіткнулася нова подружня пара і,
на підставі даних про вік Ісака, скільки часу воно тривало?
Буття 25:20, 21 (перша частина), 26 (остання частина).
20 І був Ісак віку сорока літ, як він узяв собі за жінку Ревеку,
дочку Бетуїла арамеянина, з Падану арамейського, сестру
арамеянина Лавана. 21 І молився Ісак до Господа про жінку
свою, бо неплідна була... (Бут.25:20,21)
26 ...Ісак був віку шостидесяти літ, коли народились вони.
(Бут.25:26)
б. Як була винагороджена віра Ісака? Буття 25:21.
21 І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна
була. І Господь був ублаганий ним, і завагітніла Ревека, жінка
його. (Бут.25:21)
в. Що турбувало Ревеку, після того як вона завагітніла, і що
вона зробила? Буття 25:22.
22 І кидалися діти в утробі її. І сказала вона: Коли так, то
для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа. (Бут.25:22)
г. Чому Ревека переживала такий досвід і що їй потрібно було
зрозуміти? Буття 25:23, 24.
23 І промовив до неї Господь: Два племена в утробі твоїй, і два
народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ
від народу, і старший молодшому буде служити. 24 І сповнились
дні її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. (Бут.25:23,24)
«Богу відомий кінець ще від початку. Перш ніж народилися
Яків та Ісав, Він знав, який характер буде сформований у кожного
з них. Він знав, що серце Ісава не буде слухняним Йому. Відповідаючи на стурбовану молитву Ревеки, Господь повідомив їй,
що у неї народяться двоє дітей, і що старший буде служити молодшому. Він розповів їй майбутнє обох її синів: від них вийдуть
два народи, «і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.105, 106.
8

д. Опишіть першого з близнюків. Буття 25:25, 27 (перша частина). Як такий невгамовний дух, який був у нього, призводить до невдоволеності? Приповісті 27:20.
25 І вийшов перший червонуватий, увесь він немов плащ
волосяний. І назвали ймення йому: Ісав. (Бут.25:25)
27 І виросли хлопці. І став Ісав чоловіком, що знався на
вловах, чоловіком поля... (Бут.25:27)
20 Шеол й Аваддон не наситяться, не наситяться й очі
людини. (Пр.27:20)
«Ісав виростав, звикши задоволЦьняти свої бажання та зосереджувати усі свої інтереси на дочасному, теперішньому». – Патріархи і пророки. – С.177.
«Егоїстичне задоволення не приносить щастя. Щастя можна знайти тільки на шляху виконання обов’язку». – Виховання
дітей. – С.206.

2. Поясніть духовну проникливість, дану Ревеці,
стосовно її двох синів.
Вівторок

30 червня

3. ПРОТИЛЕЖНІ ОСОБИСТОСТІ
а. Що зробив молодший з близнюків при народженні? Буття
25:26 (перша частина).
26 А потім вийшов його брат, а рука його трималася п’яти
Ісава. І назвав ім’я йому: Яків... (Бут.25:26)
б. Опишіть характер молодшого близнюка. Буття 25:27
(остання частина).
27 ...а Яків бувчоловіком мирним, що в наметах сидів.
(Бут.25:27)
«Вдумливого, старанного і дбайливого Якова, який більше
думав про майбутнє, ніж про теперішнє, влаштовувало домашнє
життя, де він доглядав худобу та обробляв землю». – Патріархи
і пророки. – С.177.
в. Як батьки ставилися до своїх двох синів? Буття 25:28.
28 І полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливська його йому
смакувала, а Ревека любила Якова. (Бут.25:28)
9

«Не терплячи обмежень, [Ісав] насолоджувався свободою та
шаленим духом перегонів, рано обравши життя мисливця. Проте
Ісав був улюбленцем батька. Спокійного, миролюбного пастиря
приваблювали сміливість і сила старшого сина, котрий, не знаючи страху, блукав по горах і відлюдних місцях, а повертаючись
додому, приносив для батька дичину і захоплюючі розповіді про
своє сповнене пригод життя... Мати цінувала терпіння і наполегливість, ощадливість і передбачливість [Якова]. Його почуття
були постійними і сильними; його ніжна, невтомна увага приносила їй набагато більше щастя, аніж різкі та бурхливі вияви
синівської любові Ісава. Ревека більше любила Якова.
Обітниці, дані Аврааму і повторені його синові, стали для
Ісака й Ревеки джерелом великих надій і бажань. Ісав та Яків
знали про ці обітниці». – Там саме.
г. Чому порядок народження був таким важливим у стародавні
часи? Вихід 13:12.
12 то відділиш усе, що розкриває утробу, для Господа, і все
перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа! (Вих.13:12)
«Право первородства, окрім духовних благословень, передбачало... можливість стати головою сім’ї і заволодіти подвійною
часткою батьківського добра». – Там саме. – С.180, 181.

3. Який контраст існував між особистостями Якова
та Ісава?
Середа

1 липня

4. ПИТАННЯ СТАВЛЕННЯ
а. Окрім думки батьків про Якова, як Бог ставився до нього і
чому? Псалом 46:5; Від Матвія 5:6.
5 Він нашу спадщину для нас вибирає, величність для Якова,
що його полюбив. Села. (Пс.46:5)
6 Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані
будуть. (Матв.5:6)
б. Опишіть глибину досвіду, який розкривається в справжньому прагненні до Бога. Йова 23:11, 12; Псалом 118:10.
11 Трималась нога моя коло стопи Його, дороги Його я
держався й не збочив. 12 Я не відступався від заповідей Його
губ, над уставу свою я ховав слова уст Його. (Йов.23:11,12)
10

10 Цілим серцем своїм я шукаю Тебе, не дай же мені
заблудитися від Твоїх заповідей! (Пс.118:10)
«Нехай ваше серце заполонить прагнення до Бога, Живого
Бога... З наполегливою вірою Якова, з непохитною стійкістю
Іллі, просіть усього, що пообіцяв Бог». – Наочні уроки Христа. – С.149.
в. Який вічний принцип у поведінці Якова розкриває нам
чому, з точки зору його духовності й характеру, він був більш
придатний для первородства, ніж його недуховний брат? До
римлян 13:14.
14 але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження
тілу не обертайте на пожадливість! (Рим.13:14)
«[Ісав і Яків] були навчені цінувати первородство, надаючи
йому великої ваги, оскільки воно передбачало не тільки успадкування значної частини земного багатства, а й духовні переваги.
Хто отримував його, той ставав священником своєї родини, і з
його нащадків мав вийти Відкупитель світу. З іншого боку, на
того, хто володів первородством, накладалися певні обов’язки.
Хто бажав успадкувати його благословення, повинен був присвятити своє життя на служіння Богові. Як і Авраам, він мав
виявити послух до Божественних вимог. У питаннях шлюбу,
сімейних відносин, у суспільному житті ця людина повинна була
врахувати Божу волю...
Ісав як старший син володіє правом первородства. Але Ісав не
мав ані посвячення, ані бажання провадити релігійне життя. Вимоги щодо духовного первородства стали для нього ненависним
обмеженням. Божий Закон як умову Божественного заповіту з
Авраамом Ісав вважав рабським ярмом. Звикши потурати своїм
примхам, він нічого так не бажав, як свободи робити усе, що
йому до вподоби. Все щастя життя Ісава зосереджувалося у силі й
багатстві, бенкетах і розвагах. Він насолоджувався необмеженою
свободою свого бурхливого, мандрівного життя». – Патріархи
і пророки. – С.177, 178.

4. Який аспект первородства був глибоко бажаним
для Якова?

11

Четвер

2 липня

5. ПРАГНЕННЯ ДО БЕЗМЕЖНОГО
а. На чому були зосереджені думки Якова? 2 до коринтян 4:18.
18 коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме
дочасне, невидиме ж вічне! (2Кор.4:18)
«Яків довідався від матері, що, за Божественними словами,
право первородства належатиме йому, і він сповнився невимовного бажання заволодіти перевагами, які воно мало принести.
Не батьківського багатства так палко бажав Яків, – він прагнув
осягнути духовне первородство. Спілкуватися з Богом, як це
робив праведний Авраам, приносити викупну жертву за свою
родину, стати родоначальником вибраного народу та обітованого
Месії, успадкувати безсмертні скарби благословінь заповіту – ось
переваги і почесті, які запалювали в ньому найпалкіші бажання.
Його думки постійно були звернені до майбутнього; він прагнув
успадкувати невидимі благословення.
Приховуючи своє палке бажання, Яків слухав розповіді
батька про зміст духовного первородства і дбайливо зберігав у
своєму серці все, що дізнався від матері. Думка про це не залишала його ані вдень, ані вночі, доки не стала заповітною мрією
життя». – Патріархи і пророки. – С.178.
б. Чому пріоритет у житті Якова повинен надихати і нас
сьогодні? Псалом 41:1, 2; 118:11.
1 Для дириґента хору. Псалом навчальний, синів Кореєвих.
2 Як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, о Боже,
душа моя… (Пс.41:1,2)
11 Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити
проти Тебе. (Пс.118:11)
«Небачена раніше напруженість опановує світом. У розвагах,
у фінансових угодах, у боротьбі за владу, за існування ховається
жахлива сила, яка заволодіває тілом, розумом і душею. Зупиняючи нас у цій несамовитій гонці, Бог звертається до нас. Він
запрошує нас прийти до Нього і спілкуватися з Ним». – Виховання. – С.260.

12

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чого ми можемо навчитися з життя патріархів щодо
вибору чоловіка (дружини)?
2. Поясніть духовну проникливість, дану Ревеці, стосовно її двох синів.
3. Який контраст існував між особистостями Якова
та Ісава?
4. Який аспект первородства був глибоко бажаним
для Якова?
5. Про що ми повинні задуматися, з огляду на те,
наскільки інтенсивно відволікається наша увага
сьогодні?
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Урок 2

Субота, 11 липня 2020 року

Купiвля первородства
«І кажу: ходіть за духом, – і не вчините пожадливости тіла»
(До галатів 5:16).
«Наш обов’язок узгодити наш апетит і наші життєві звички
із законом природи». – Освячене життя. – С.29.
Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.37-50.

Неділя

5 липня

1. НЕОБХІДНИЙ РОЗВИТОК ХАРАКТЕРУ
а. Що нам необхідно усвідомити, коли у нас є сильне бажання
чогось, навіть якщо це ми не вважаємо поганим? Приповісті
19:21.
21 У серці людини багато думок, але виповниться тільки
задум Господній. (Пр.19:21)
«Думка про [первородство] не залишала [Якова] ані вдень,
ані вночі, доки не стала заповітною мрією життя. Однак, хоч Яків
і підносив вічне понад дочасні благословення, він особисто ще
не пізнав Бога, Котрого шанував. Його серце не було відроджене
Божественною благодаттю. Він вважав, що обітниця про нього
не могла здійснитися, доки право первородства зберігалося за
Ісавом – ось тому він постійно роздумував над тим, яких йому
вжити заходів, щоб отримати благословення, котрими його
брат так мало цінував, але які були вельми дорогими для нього». – Патріархи і пророки. – С.178, 179.
б. Що повинен був робити Яків на цьому етапі свого життя? Що
повинні також завжди пам’ятати і ми? Псалом 36:5-7.
5 На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він
зробить, 6 і Він випровадить, немов світло, твою справедливість,
а правду твою немов південь. 7 Жди Господа мовчки й на Нього
надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить
дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. (Пс.36:5-7)

14

«Іноді не вистачає витримки терпляче чекати того моменту,
коли настане час відстояти правду. Але мені було показано, що
коли ми втрачаємо терпіння, то разом з ним втрачаємо і славну
нагороду». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.327.

1. Як саме задум Якова, щоб зловити Ісава в пастку,
показав брак віри?
Понеділок

6 липня

2. ПОВНІСТЮ ЗВАБЛЕНИЙ
а. Як Яків скористався слабкістю Ісава? Буття 25:29-31.
29 І зварив був Іаков їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений
був. 30 І сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене отим червоним,
червоним отим, бо змучений я. Тому то назвали ймення йому:
Едом. 31 А Яків сказав: Продай же нині мені своє перворідство.
(Бут.25:29-31)
«Коли одного разу Ісав повернувся з полювання змучений
та голодний і попросив у брата їжі, яку той саме готував, Яків,
одержимий лише однією думкою, вирішив не втрачати нагоди». – Патріархи і пророки. – С.179.
«Яків використовував можливість скористатися нуждою Ісава для своєї переваги, і запропонував нагодувати його юшкою,
якщо той відмовиться від своїх прав на первородство». – Духовні
дари. – Т.3. – С.114.
б. Хоча ідея Якова була розумною, чому його хитрий задум
проти його звабленого брата не був ідеальним в очах Бога?
Приповісті 3:29.
29 Не виорюй лихого на свого ближнього, коли він безпечно
з тобою сидить. (Пр.3:29)
«[Слово Боже] навчає нас у всіх наших ділових операціях
зважати на становище тих, з ким ми маємо справу, пам’ятати
не тільки про власні інтереси, а й про інтереси інших. Хто використовує біду іншого на користь собі або намагається здобути
користь для себе, використовуючи слабкість чи некомпетентність
іншого, той порушує як принципи, так і приписи Божого Слова». – Служіння зцілення. – С.187.
в. Що вирішив зробити Ісав? Чому? Буття 25:32, 33.
15

32 І промовив Ісав: Ось я умираю, то нащо ж мені оте
перворідство? 33 А Яків сказав: Присягни ж мені нині. І той
присягнув йому, і продав перворідство своє Якову. (Бут.25:32,33)
«[Ісав] настільки звик потурати собі у всьому, що не вважав
за необхідне відвернутися від спокусливої, жаданої юшки».
«Він думав про неї, не докладаючи ніяких особливих зусиль
для приборкання свого апетиту, доки сила обжерливості не
витиснула з його свідомості всі інші міркування і не заволоділа
ним повністю. Він уявив собі, що буде відчувати сильне страждання і, можливо, навіть помре, якщо не поїсть цієї особливої
страви. Чим більше Ісав думав про неї, тим сильніше ставало
його бажання, поки, нарешті, священне первородство не втратило для нього будь-яку цінність і святість. Він подумав: якщо
я тепер продам його, то потім зможу легко викупити. Він проміняв первородство на улюблену страву, вводячи себе в оману
думкою, що може відмовитися від первородства, коли тільки
захоче, а потім викупити його назад за бажанням». – Свідоцтва
для церкви. – Т.2. – С.38.

2. Назвіть деякі шляхи, за допомогою яких ворог
спокушає нас так само, як Ісава.
Вівторок

7 липня

3. ДУЖЕ ДОРОГА СТРАВА
а. Яке застереження ми повинні отримати з поспішного
рішення Ісава, коли Яків запропонував йому їжу як обмін на
право первородства? Буття 25:34.
34 І Яків дав Ісавові хліба й сочевичного варива. А той з’їв,
і випив, і встав та й пішов. І знехтував Ісав перворідство своє.
(Бут.25:34)
«За миску сочевичного варива [Ісав] розпрощався зі своїм
первородством, скріпивши угоду клятвою. Варто йому було трохи
почекати, і він знайшов би поживу в наметах свого батька, але,
задовольняючи миттєве бажання, Ісав легковажно знехтував
славним спадком, який Сам Бог пообіцяв його батькам. Він жив
лише теперішнім і був готовий пожертвувати Небесним задля
земного, проміняти славне майбутнє на задоволення миттєвого
бажання.
«І знехтував Ісав первородство [своє]» (Буття 25:34).
Звільнившись від нього, він навіть відчув полегшення. Тепер на
його шляху немає перешкод; він може робити все, що заманеть16

ся. Як багато людей задля задоволення нерозумного бажання,
що помилково називають свободою, і тепер продають своє первородство, яке дає їм право на чисту святу вічну спадщину на
Небесах!» – Патріархи і пророки. – С.179.
б. Що ми повинні зрозуміти про Боже застереження щодо спадщини Ісава? Малахії 1:2, 3; До римлян 9:13, 14.
2 Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете: Як Ти нас
покохав? Чи ж не брат Ісав Якову? каже Господь, а Я Якова був
покохав, 3 а Ісава зненавидів, і зробив його гори спустошенням,
а спадок його для шакалів пустині. (Мал.1:2,3)
13 як і написано: Полюбив Я Якова, а Ісава зненавидів. 14
Що ж скажемо? Може в Бога неправда? Зовсім ні! (Рим.9:13,14)
«Те, що Ісав був позбавлений благословення спасіння, не
було результатом упередженого Божого вибору. Дари Його благодаті через Христа доступні для всіх. Не існує іншого вибору,
окрім того, який робить сама людина і який може призвести її
до загибелі. Бог виклав у Своєму Слові умови, додержуючись
яких кожна душа може отримати вічне життя; це – послух Його
заповідям через віру в Христа. Бог надає перевагу характеру,
який узгоджується з Його Законом; кожний, хто відповідатиме
нормам Його вимог, увійде до Царства Слави...
Кожна душа, яка зі страхом і трепетом здійснює своє спасіння,
вважається обраною. Обраним є той, хто, зодягнувшись у повну
зброю Божу, змагатиметься добрим подвигом віри. Обраним
можна вважати того, хто пильнуватиме в молитві, досліджуватиме Писання і уникатиме спокус. Обраним є той, хто збереже
віру і виконуватиме кожне слово, що виходить із Божих уст.
Умови викуплення пропонуються всім, однак його результатами користуватимуться ті, хто підкорився цим умовам». – Там
саме. – С.207, 208.

3. Як сьогодні багато людей роблять ту ж саму помилку, що й Ісав?
Середа

8 липня

4. КЕРУЮЧИ СВОЇМ АПЕТИТОМ
а. Бог дав нам апетит для того, щоб цінувати їжу, проте що ще
необхідно нам усвідомлювати щодо цього? 1 до коринтян
6:19.
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19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
(1Кор.6:19)
«Про кожну частину людського організму необхідно ретельно
піклуватися; потрібно остерігатися, щоб їжа, яка потрапляє в наш
шлунок, не вигнала з нашого розуму піднесені й святі думки.
«Чому я не можу робити те, що мені подобається?» – запитують деякі, немов ми прагнемо позбавити їх великого блага, у
той час як ми просто показуємо їм нагальну потребу правильно
харчуватися і узгодити свої звички із законами, встановленими
Богом.
Наші тіла не є нашою власністю, тому ми не маємо права
поводитися з ними, як ми того бажаємо, особливо калічити їх
звичками, які ведуть до розкладання і роблять людину нездатною досконало служити Богові. Наше життя і наші таланти
належать Йому». – Відображаючи Христа. – С.138.
б. Поясніть, як християнинові зберегти ясним і здоровим свій
розум. До римлян 8:1-6.
1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2 потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти. 3 Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то
Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву]
за грех и осудил грех во плоти, 4 чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. 5 Ибо
живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу - о духовном. 6 Помышления плотские суть смерть, а
помышления духовные - жизнь и мир… (Рим.8:1-6)
«Усе, що підриває фізичні сили, послаблює і розум, роблячи
його менш здатним відрізняти правильне від хибного. Ми стаємо
менш спроможними обирати добро, втрачаємо силу волі робити
те, що вважаємо правильним.
Неправильне використання фізичних сил скорочує період
часу, коли життя може бути використане для Божої слави. До
того ж, це робить нас нездатними виконати доручену нам Богом
роботу. Дозволяючи собі формувати погані звички, засиджуватися допізна, потурати апетитові на шкоду здоров’ю, ми закладаємо
основи для фізичної слабкості. Нехтуючи фізичними вправами
або ж перевантажуючи розум чи тіло, ми порушуємо рівновагу
нервової системи. Люди, котрі таким чином вкорочують своє
життя і роблять себе нездатними для служіння, порушуючи
закони природи, стають винними в обкраданні Бога. Вони обкрадають і своїх ближніх. Спосіб життя цих людей позбавив їх
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можливості стати благословенням для інших, тобто звершувати
саме ту роботу, задля котрої Бог післав їх у світ... Господь вважає
нас винними, якщо своїми згубними звичками ми позбавляємо
цей світ добра.
Порушення фізичних законів – це порушення морального
закону, адже Бог однаковою мірою є Автором як фізичних так
і морального законів». – Наочні уроки Христа. – С.346, 347.

4. Чому ми, ті, котрі готуються до вічності, повинні
серйозно контролювати свій апетит?
Четвер

9 липня

5. ПЕРЕМОГА ЗАВДЯКИ ХРИСТУ
а. Незважаючи на те що Яків представив Ісавові спокусливу
страву, чому Ісав все ж таки був відповідальним за свій власний вибір? Якова 1:14, 15.
14 А ле кожен спокушується, як надиться й зводиться
пожадливістю власною. 15 Пожадливість потому, зачавши,
народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. (Як.1:14,15)
б. Які ключі до перемоги над вимогами неприборканого апетиту? До галатів 2:20; 5:16, 24, 25; 1 до коринтян 15:57.
20 І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в
тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав
за мене Самого Себе. (Гал.2:20)
16 І кажу: ходіть за духом, і не вчините пожадливости тіл...
(Гал.5:16)
24 А т і, що Хрис т ові Іс ус ові, розп’я ли вони т і ло з
пожадливостями та з похотями. 25 Коли духом живемо, то й
духом ходімо! (Гал.5:24,25)
57 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом
перемогу нам дав. (1Кор.15:57)
«Відчуваючи жахливу силу спокуси, принадність бажання,
що провадить до потурання примхам, багато людей у відчаї вигукують: «Я не можу опиратися злу!» Скажіть їм, що вони здатні
і повинні чинити опір. Знову й знову вони можуть зазнавати
поразки, але не завжди так буде. Ці люди морально слабкі, ними
керують звички гріховного життя. Їхні обіцянки й рішення лише
ілюзії. Усвідомлення порушених обіцянок і присяг послаблює
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їхню впевненість у власній щирості, примушуючи думати, що
Бог не може прийняти їх та співпрацювати з ними. Однак їм не
потрібно впадати у відчай.
Люди, які покладають надію на Христа, не мають бути поневолені жодною успадкованою чи набутою звичкою або схильністю.
Замість того щоб перебувати в рабстві своєї нижчої природи,
вони повинні управляти власними бажаннями й пристрастями.
Бог не залишить нас боротися зі злом своїми обмеженими силами. Якими б не були наші успадковані чи набуті схильності, ми
можемо перемогти їх силою, котру Він готовий нам дати». – Служіння зцілення. – С.174-176.
«Для кожної душі, що намагається піднятися з гріховного
життя до чистоти, великий заряд сили міститься в єдиному
Йменні «під небом… даного людям, що ним би спастися ми
мали» (Дії 4:12)». – Там саме. – С.179.

П’ятниця

10 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як саме задум Якова, щоб зловити Ісава в пастку,
показав брак віри?
2. Назвіть деякі шляхи, за допомогою яких ворог
спокушає нас так само, як Ісава.
3. Як сьогодні багато людей роблять ту ж саму помилку, що й Ісав?
4. Чому ми, ті, котрі готуються до вічності, повинні
серйозно контролювати свій апетит?
5. Як можуть усі ті, котрі борються з апетитом,
усвідомити, що є надія?
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Урок 3

Субота, 18 липня 2020 року

Заволодiння первородством
«Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете» (Від Луки
21:19).
«Терпіння, віра і любов до виконання обов’язку – ось уроки,
які ми повинні засвоїти». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.70.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.179-182, 208.

Неділя

12 липня

1. КРОК, ЯКИЙ ВИЯВЛЯЄ, ЩО Є В СЕРЦІ
а. На превеликий жаль батьків, яка подальша дія Ісава виявила
те, що у нього постійно був відсутній інтерес до всього, що
пов’язане з Богом? Буття 26:34, 35.
34 І був Ісав віку сорока літ, і взяв жінку Єгудиту, дочку
хіттеянина Беері, і Босмату, дочку хіттеянина Елона. 35 І вони
стали гіркотою духа для Ісака й Ревеки. (Бут.26:34,35)
«Зачарований зовнішнім блиском земних принад, Ісав одружився з двома Хетовими дочками. Вони були язичницями, а тому
їхнє ідолопоклонство завдавало багато гірких страждань Ісакові
й Ревеці. Ісав порушив одну з умов заповіту, яка забороняла
шлюби між вибраним народом та язичниками». – Патріархи
і пророки. – С.179.
б. Як народ Божий сьогодні також застерігається проти укладення шлюбів з невіруючими? 2 до коринтян 6:14, 15.
14 До чужого ярма не впрягайтесь з невірними; бо що
спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність
у світла з темрявою? 15 Яка згода в Христа з белійяаром? Або
яка частка вірного з невірним? (2Кор.6:14,15)
«Поєднати своє життя з невіруючою людиною означає стати
на сатанинську територію. Ви засмучуєте Духа Божого і позбавляєте себе Його захисту. Чи вистачить у тебе сил самостійно боротися проти сильного і страшного ворога за вічне життя?» – Вісті
для молоді. – С.441.
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«Юнак, який діє під впливом пориву і своїх власних неосвячених пристрастей і обирає невіруючу дівчину собі за дружину,
відкидаючи вимоги Бога, обіцяючи, що відмовиться від суботи,
якщо вона вийде за нього заміж, робить крок, який принесе нещастя в його сім’ю. Він продає своє первородство за сочевичну
юшку». – Рукописи. – Т.10. – С.192.

1. Чому Бог, безперечно, забороняє укладення шлюбу з невіруючою людиною?
Понеділок

13 липня

2. ВПЕРТА ЗМОВА
а. Коли Ісак постарів і його зір погіршився, що він планував
стосовно Ісава? Буття 27:1-4.
1 І сталося, що зостарівсь Ісак, і затемнились очі йому, і він
не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив
до нього: Мій сину! А той відказав йому: Ось я! 2 І промовив
до нього Ісак: Оце я зостарівся, не знаю дня смерти своєї... 3 А
тепер візьми знаряддя своє, сагайдака свого й лука свого, та й
вийди на поле, і злови мені здобич мисливську. 4 І зготуй мені
наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені, і нехай я з’їм, щоб
поблагословила тебе душа моя, поки помру. (Бут.27:1-4)
«Ісак усе ще залишався непохитним у своєму намірі віддати
[Ісаву] первородство. Ані докази Ревеки, ані палке бажання Якова отримати це благословення, ані байдужість Ісава до обов’язків,
яке воно накладало, не могли змінити наміру батька.
Минали роки, і нарешті старий, вже незрячий Ісак, відчуваючи наближення смерті, вирішив більше не зволікати і благословити старшого сина. Проте, зважаючи на незгоду Ревеки і Якова,
він вирішив здійснити цю урочисту церемонію таємно. Згідно
зі звичаєм влаштовувати у таких випадках бенкет, патріарх
звелів Ісаву: «Вийди на поле, і злови мені здобич мисливську. І
зготуй мені наїдок смачний, як я люблю... щоб поблагословила
тебе душа моя, поки помру» (Буття 27:3, 4)». – Патріархи і
пророки. – С.179.
б. Який план Ревеки повинен був чинити протидію планові
Ісака? Буття 27:5-10.
5 А Ревека чула, як говорив Ісак до Ісава, сина свого. І пішов
Ісав на поле, щоб зловити й принести здобич мисливську. 6 А
Ревека сказала Якову, синові своєму, говорячи: Ось я чула, як
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твій батько казав до Ісава, брата твого, говорячи: 7 Принеси но
здобич мисливську мені, і зроби мені наїдок смачний, нехай
з’їм, і поблагословлю тебе перед лицем Господнім перед смертю
своєю. 8 А тепер, сину мій, послухай мого голосу, те, що я
розкажу тобі. 9 Іди до отари, і візьми мені звідти двоє добрих
козлят, а я їх приготую, як наїдок смачний для батька твого, як
він любить. 10 І принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб
поблагословити тебе перед смертю своєю. (Бут.27:5-10)
«Ревека здогадалася про наміри [Ісака]. Вона була переконана: це суперечить Божій волі, яку Він відкрив, а сім’ї загрожує
небезпека викликати Боже незадоволення через позбавлення
молодшого сина того становища, до якого Він покликаний Богом.
Даремно вона намагалася переконати у цьому Ісака, і нарешті
жінка вирішила вдатися до хитрощів.
Як тільки Ісав вирушив виконувати доручення батька, Ревека
взялась за здійснення свого плану. Вона розповіла Якову про те,
що планується, наполягаючи на необхідності негайних дій, аби
лише перешкодити благословенню Ісава, – цьому остаточному та
безповоротному акту. Вона запевнила сина: якщо він виконуватиме її вказівки, то отримає обіцяне Богом». – Там саме. – С.180.
в. Як Яків відреагував на ідею своєї матері? Буття 27:11, 12.
11 І промовив Яків до Ревеки, матері своєї: Таж брат мій Ісав
чоловік волохатий, а я чоловік гладенький! 12 Може обмацає
мене батько мій, і я стану в очах його як обманець, і спроваджу
на себе прокляття, а не благословення... (Бут.27:11,12)
«Яків не без вагань погодився з планом, запропонованим
[Ревекою]. Думка про те, що він має ошукати батька, привела
його у відчай. Він розумів, що такий гріх принесе швидше прокляття, аніж благословення». – Там саме.

2. В якому сенсі Ревека проявила тверду духовність,
проте слабку віру? У яких сферах мого життя я
можу знаходитися в небезпеці вчинити так само?
Вівторок

14 липня

3. ПРОКЛЯТЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
а. Незважаючи на небажання Якова, на чому наполягала його
мати щодо свого плану, щоби він отримав первородство?
Буття 27:13, 14.
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13 І сказала йому його мати: На мені прокляття твоє, сину
мій! Тільки послухай слів моїх, та йди принеси мені. 14 І пішов
він, і взяв, і приніс своїй матері. І зробила мати його наїдок
смачний, як любив його батько. (Бут.27:13,14)
«Незважаючи на докори сумління, [Яків] вирішив виконувати вказівки матері». – Патріархи і пророки. – С.180.
б. Опишіть, яким чином був здійснений план Ревеки. Буття 27:15-19.
15 І взяла Ревека гарні вбрання свого старшого сина Ісава,
що були в домі з нею, і вбрала молодшого сина свого Якова. 16 А
шкури козлят наділа на руки йому, і на гладеньку шию його. 17
І дала смачний наїдок та хліб, що вона спорядила, у руку Якова,
сина свого. 18 І прибув він до батька свого та й сказав: Батьку
мій! А той відказав: Ось я. Хто ти, мій сину? 19 А Яків промовив
до батька свого: Я Ісав перворідний. Я зробив, як сказав ти мені.
Уставай, сядь і попоїж із здобичі мисливської, щоб душа твоя
поблагословила мене. (Бут.27:15-19)
«У Якова не було наміру говорити відверту неправду, але,
опинившись перед батьком, він вирішив, що відступати вже
надто пізно». – Там саме.
в. Яким був результат цих дій? Буття 27:20-29.
20 І сказав Ісак до сина свого: Як це ти так швидко знайшов,
сину мій? А той відказав: Бо мені допоміг Господь, Бог твій. 21
І промовив Ісак до Якова: Підійди но, і нехай я обмацаю тебе,
сину мій, чи ти це син мій Ісав, чи ні. 22 І підійшов Яків до
Ісака, батька свого. А той обмацав його та й сказав: Голос голос
Яковів, а руки руки Ісавові. 23 І не впізнав він його, бо були його
руки як руки Ісава, брата його, волохаті, і поблагословив він
його. 24 І сказав він: То ти син мій Ісав? А той відказав: Я. 25 І
промовив Ісак: Подай же мені, і нехай з’їм з мисливської здобичі
сина мого, щоб поблагословила тебе душа моя. І подав він йому,
і він їв, і приніс йому вина, і він пив. 26 І промовив до нього
Ісак, його батько: Підійди ж, і поцілуй мене, сину мій! 27 І він
підійшов, і поцілував його. А той понюхав запах вбрання його, і
поблагословив його, та й сказав: Дивись, запах сина мого немов
запах поля, що його Господь благословив! 28 І хай Бог тобі дасть
з роси Неба, і з ситости землі, і збіжжя багато й вина молодого!
29 Нехай тобі служать народи, і народи нехай тобі кланяються!
Будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини матері
твоєї. Хто тебе проклинає проклятий, а хто поблагословить тебе
благословенний!. (Бут.27:20-29)
24

«[Яків] здобув бажане благословення шляхом обману». – Там
саме.
г. Що сталося, коли прийшов справжній Ісав? Буття 27:30-33.
30 І сталося, як закінчив був Ісак благословляти Якова, і
сталося, тільки но вийшов був Яків від обличчя Ісака, батька
свого, аж Ісав, його брат, прийшов з полювання свого... 31 І також
він приготовив наїдок смачний, і батьку своєму приніс. І сказав
він до батька свого: Нехай встане мій батько, і хай їсть із здобичі
мисливської сина свого, щоб душа твоя благословила мене! 32
І озвався до нього Ісак, його батько: Хто ти? А той відказав: Я
син твій, твій перворідний Ісав. 33 І Ісак затремтів тремтінням
аж надто великим, та й сказав: Хто ж тоді той, що мисливську
здобич зловив, і до мене приніс, а я попоїв від усього, поки
прийшов ти, і я поблагословив його? І він буде благословенний!
(Бут.27:30-33)
«Не встиг Яків залишити намета батька, як туди увійшов Ісав.
Хоч він і продав своє первородство, скріпивши угоду урочистою
клятвою, проте був сповнений рішучості отримати батьківські
благословення, незважаючи на претензії брата. Право первородства, окрім духовних благословень, передбачало й земні, дочасні
переваги: він мав стати головою сім’ї і заволодіти подвійною
часткою батьківського добра. Таких благословінь він не міг не
оцінити». – Там саме. – С.180, 181.
д. Яке було майбутнє Ісава, і як він відреагував на слова свого
батька Ісака? Буття 27:34-40.
34 Як Ісав почув слова батька свого, то закричав криком
сильним та вельми гірким. І сказав він до батька свого:
Поблагослови мене, також мене, батьку мій! 35 А той відказав:
Обманом прийшов був твій брат, та й забрав благословення
твоє! 36 І промовив Ісав: Тому звалось ім’я його: Яків, і він
обманив два рази мене: забрав перворідство моє, а це тепер
забрав благословення моє. І сказав він: Чи ти не заховав для
мене благословення? 37 А Ісак відповів і промовив до Ісава: Тож
я вчинив його паном для тебе, та дав йому всіх братів його за
рабів. І я забезпечив його хлібом і молодим вином. А що ж тоді
тобі я зроблю, сину мій? 38 І сказав Ісав до батька свого: Чи в
тебе одне те благословення, батьку мій? Поблагослови мене,
також мене, батьку мій! І підніс Ісав голос свій, та й заплакав...
39 І відповів Ісак, батько його, та й промовив до нього: Ото буде
садиба твоя без ситости землі, і без роси небесної згори. 40 І зо
свого меча будеш жити, і будеш служити ти брату своєму. Та
однако коли постараєшся, то зламаєш ярмо його з шиї своєї...
(Бут.27:34-40)
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3. Який перший крок Якова захопив його у
безвихідну пастку?
Середа

15 липня

4. БАЧАЧИ ВИЩУ ПЕРСПЕКТИВУ
а. Хоча всі припускали, що смерть Ісака швидко наближається,
звідки ми знаємо, що ще багато років пройшло, перш ніж він
насправді помер? Порівняйте Буття 25:26; 35:28. Який урок
ми повинні отримати з цього?
26 А потім вийшов його брат, а рука його трималася п’яти
Ісава. І назвав ім’я йому: Яків. А Ісак був віку шостидесяти літ,
коли народились вони. (Бут.25:26)
28 І були Ісакові дні сто літ і вісімдесят літ. (Бут.35:28)
«Задум Ревеки і Якова здійснився, але обман приніс їм велике лихо та сум. Бог, дійсно, оголосив, що Яків отримає первородство, і якби вони з вірою очікували цього, Він виконав би
Своє Слово у призначений Ним час. Але подібно до багатьох так
званих Божих дітей у наш час, вони не захотіли передавати цю
справу в Його руки». – Патріархи і пророки. – С.180.
б. Що говорить Бог про обман, навіть коли ми спокушаємося
думати, що гідна мета виправдовує його? Псалом 100:7;
Приповісті 20:17.
7 Обманець не сяде в середині дому мого, і міцно не стане
навпроти очей моїх неправдомовець! (Пс.100:7)
17 Хліб з неправди солодкий людині, та піском потім будуть
наповнені уста її. (Пр.20:17)
в. Чого ми повинні навчитись з помилки Ревеки та Якова?
Від Луки 21:19.
19 Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. (Лук.21:19)
«Замість того щоб довіритися Богові, в руках Якого знаходиться все, [Ревека] продемонструвала брак віри, переконавши
Якова ошукати свого батька. Подальші дії Якова не були схвалені
Богом. Ревеці та Якову потрібно було почекати, доки Бог Сам не
здійснить Свій намір Своїм способом і у Свій час, замість того
щоб намагатися здійснити передбачену Ним подію за допомогою
обману. Якби Ісав отримав благословення свого батька, як і го26

дилося первістку, його благополуччя все одно залежало б тільки
від Бога. І, в залежності від вчинків Ісава, Він благословив би
його процвітанням або накликав би на нього нещастя і біди. Якби
Ісав, подібно до праведного Авеля, любив і шанував Бога, то Бог
прийняв би його і благословив. Якби, подібно до безбожного Каїна, він не шанував Бога й не слухав Його повелінь, але слідував
похотям свого розбещеного серця, то і Бог не благословив би його
і відкинув би так само, як Каїна. У свою чергу, якщо б Яків жив
праведним життям, любив і боявся Бога, то Бог благословив би
його і благословляюча рука Всемогутнього була б над ним, навіть
якщо б він не отримав благословення і привілеїв, які належали
первістку». – Духовні дари. – Т.3. – С.115.

4. Чому висловлювання «мета виправдовує засоби»
неправильне в очах Бога?
Четвер

16 липня

5. УНИКАЮЧИ ГОРЯ ІСАВА
а. Як ми застережені уникати горя Ісава? До євреїв 12:14-17.
14 Пильнуйте про мир зо всіма, і про святість, без якої
ніхто не побачить Господа. 15 Дивіться, щоб хто не зостався без
Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив
непокою, і щоб багато-хто не опоганились тим. 16 Щоб не був
хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство
віддав за поживу саму. 17 Бо знаєте ви, що й після, як схотів
він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов
бо був можливости до покаяння, хоч його із слізьми шукав.
(Євр.12:14-17)
«Обставини продажу первородства Ісавом представляють
неправедних, які вважають, що викуплення, здобуте для них
Христом, не має великої цінності, і жертвують своїм правом
спадщини на Небо заради тлінних земних скарбів. Багато людей керуються своїм апетитом і, не бажаючи відмовитися від
нездорового апетиту, вони жертвують високою і цінною винагородою. Якщо від одного потрібно відмовитися – від задоволення
зіпсованого апетиту або від піднесених Небесних благословень,
які Бог обіцяє тільки самовідданим і богобоязливим, – вимоги
апетиту, як у випадку з Ісавом, як правило, отримують перемогу і
заради самозадоволення Бог і Небо будуть фактично знехтувані...
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Розбещені пристрасті будуть особливим чином керувати розумом тих, хто дуже мало цінує Небо. Ці люди будуть жертвувати
своїм здоров’ям, послаблювати розумові здібності і Небо буде
продано за ці задоволення, як Ісав продав своє первородство. Ісав
був безтурботною людиною. Він урочисто присягнувся, що Яків
отримає первородство. Цей випадок записаний як застереження
для інших. Коли Ісав дізнався, що Яків отримав благословення, яке повинно було належати йому, якби він не продав його
необдумано, то був дуже засмучений. Він розкаявся у своєму
необдуманому вчинку, коли вже було занадто пізно що-небудь
виправити. У день Божий так буде з грішниками, які обміняли
своє право на спадщину Неба на егоїстичні задоволення і згубні
похоті. Тоді вони вже не зможуть покаятися, хоча намагатимуться подібно до Ісава зробити це старанно і зі сльозами». – Духовні
дари. – Т.1. – С.116, 117.
б. Отже, що ми повинні урочисто пообіцяти? 2 до коринтян 7:1.
1 Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої
нечисти тіла та духа, і творімо святиню у Божім страху! (2Кор.7:1)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому Бог, безперечно, забороняє укладення шлюбу
з невіруючою людиною?
2. В якому сенсі Ревека проявила тверду духовність,
проте слабку віру? У яких сферах мого життя я можу
знаходитися в небезпеці вчинити так само?
3. Який перший крок Якова захопив його у безвихідну
пастку?
4. Чому висловлювання «мета виправдовує засоби»
неправильне в очах Бога?
5. Чому апетит є таким вирішальним фактором у
здобутті перемоги християнина?
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Бет-Ел
«І злякався [Яків] і сказав: «Яке страшне оце місце! Це
ніщо інше, як дім Божий, і це брама небесна» (Буття 28:17).
«Якщо хтось із нас врешті-решт спасеться, то тільки в тому
випадку, якщо буде триматися за Ісуса як за щаблі Небесної
драбини». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.539.
Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.464-469, 471.

Неділя

19 липня

1. РЯТУЮЧИСЬ ВТЕЧЕЮ
а. Що вирішив зробити Ісав зі своїм братом, усвідомивши, що
втратив своє первородство? Буття 27:41.
41 І зненавидів Ісав Якова через благос ловення, що
поблагословив його батько його. І сказав Ісав у серці своєму:
Нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб’ю Якова,
брата свого. (Бут.27:41)
б. З метою захистити свого молодшого сина від люті Ісава, що
була змушена Ревека порадити Якову? Як тривалість часу
виявилася не такою, як вона очікувала? Буття 27:42-45.
42 І розказано Ревеці слова Ісава, її старшого сина. І послала,
і покликала Якова, молодшого сина свого, та й сказала до нього:
Ось Ісав, брат твій, тішиться тим, що уб’є тебе. 43 А тепер, сину
мій, послухай мого голосу, і встань, і втечи собі до Лавана, брата
мого, до Харану. 44 І посидиш у нього кілька часу, аж поки
відвернеться лютість твого брата, 45 аж поки відвернеться гнів
твого брата від тебе, і він забуде, що ти зробив був йому. Тоді я
пошлю й заберу тебе звідти. Чого маю я стратити вас обох одного
дня? (Бут.27:42-45)
«З гіркотою Ревека розкаялася в тій неправильній пораді,
яку вона дала Якову, бо вона стала причиною, яка розділила її
з ним назавжди. Він був змушений рятуватися втечею від гніву
Ісава, і його матір більше ніколи не побачила його». – Духовні
дари. – Т.3. – С.115, 116.
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в. Як згодом Ісак дійшов до досконалого розуміння питання
про право первородства?
«Ісак прожив багато років після того, як дав Якову благословення, і за лінією поведінки Ісава і Якова був переконаний
в тому, що благословення по праву належало Якову». – Там
саме. – С.116.

1. Як я можу уникнути гіркого досвіду, який пережила Ревека?
Понеділок

20 липня

2. РОЗСУДЛИВІСТЬ І УСАМІТНЕННЯ
а. Неохоче відправляючи в дорогу Якова як спадкоємця права
первородства, який мудрий духовний заклик зробили його
батьки? Буття 27:46; 28:1-5.
46 І сказала Ревека Ісакові: Життя мені обридло через дочок
Хетових. Коли Яків візьме жінку з дочок Хетових, як ці, з дочок
цього Краю, то нащо й жити мені? (Бут.27:46)
1 І покликав Ісак Якова, і поблагословив його, і наказав йому
та й промовив: Не бери жінки з дочок ханаанських. 2 Устань, піди
до Падану арамейського, до дому Бетуїла, батька твоєї матері,
і візьми собі звідти жінку з дочок Лавана, брата матері твоєї.
3 А Бог Всемогутній поблагословить тебе, і розплодить тебе, і
розмножить тебе, і ти станеш громадою народів. 4 І дасть тобі
благословення Авраамове, тобі та потомству твоєму з тобою,
щоб віддати тобі землю твого тимчасового замешкання, що Бог
дав був її Авраамові. 5 І послав Ісак Якова, і пішов він до Падану
арамейського, до Лавана, сина Бетуїлового, арамеянина, брата
Ревеки, матері Якова й Ісава. (Бут.28:1-5)
«Наляканий гнівом Ісава, котрий погрожував йому смертю,
Яків залишив батьківський дім як вигнанець, однак батьківське благословення залишилось на ньому. Ісак нагадав йому
також про обітницю заповіту, звелівши, щоб він – спадкоємець
обітниці – обрав собі дружину з родини своєї матері в Месопотамії». – Патріархи і пророки. – С.183.
б. Чому таке звернення вкрай необхідне і в наш час? Від Матвія
24:37, 38.
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37 Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського.
38 Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися
й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу…
(Матв.24:37,38)
«Як щодо подружніх стосунків у наш час? Чи не спотворені
вони і чи не опоганені, як це було за днів Ноя?» – Рукописи. – Т.7. – С.56.
«Сатана буде використовувати всі можливі засоби, щоб схилити молодь створювати такі шлюбні відносини, які зруйнують
Божий задум. Він буде намагатися знизити стандарт духовності й
святості, аби церква не була живою діючою церквою, а її члени не
готувалися до праці в Божій справі». – Там саме. – Т.12. – С.283.
в. Опишіть, який досвід довелося пережити Якову, коли він був
змушений піти далеко з безпечної домівки. Буття 28:10;
Псалом 101:7-9.
10 І вийшов Яків із Беер-Шеви, і пішов до Харану. (Бут.28:10)
7 Уподобився я пеликанові пустині, я став, як той пугач
руїн! 8 Я безсонний, і став, немов пташка самотня на дасі... 9
Увесь день ображають мене вороги мої, ті, хто з мене кепкує,
заприсяглись проти мене! (Пс.101:7-9)
«Яків вирушив у самотню подорож з великою тривогою. З
однією лише палицею в руці він мав пройти сотні кілометрів
місцевістю, яку населяли дикі кочові племена. Охоплений відчуттям страху та розкаяння, Яків намагався уникати людей, щоб
розгніваний брат не натрапив на його слід. Він побоювався, що
назавжди втратив благословення, яке Бог мав намір дати йому;
сатана ж був постійно поруч зі своїми спокусами.
Увечері наступного дня Яків був уже далеко від наметів свого
батька. Він почував себе вигнанцем і розумів, що до цього лиха
призвели його власні недобрі дії. Морок розпачу гнітив його
душу, позбавляючи відваги молитися». – Патріархи і пророки. – С.183.

2. Про що ми повинні пам’ятати, коли страждаємо
від самотності, як Яків?
Вівторок

21 липня

3. ВІДЧАЙ, ПОТІМ НАДІЯ
а. Як минула ніч Якова? Буття 28:11.
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11 І натрапив він був на одне місце, і ночував там, бо сонце
зайшло було. І взяв він з каміння того місця, і поклав собі в
голови. І він ліг на тім місці. (Бут.28:11)
«Опинившись у повній самотності, [Яків], як ніколи раніше,
відчував потребу у Божому захисті. Ридаючи, в глибокій покорі,
Яків визнав свій гріх та просив про якийсь знак на доказ того, що
Бог не залишив його остаточно. Його обтяжене серце не знаходило спокою. Яків утратив будь-яку впевненість у собі й боявся, що
Бог його батьків відкинув його». – Патріархи і пророки. – С.183.
б. Коли наше майбутнє здається нам похмурим, чому нас може
підбадьорити Бог Якова? Псалом 19:1-4; Ісаї 57:15.
1 Для дириґента хору. Псалом Давидів. 2 В день недолі
озветься до тебе Господь, Ім’я Бога Якового зробить сильним
тебе! 3 Він пошле тобі поміч із святині, і з Сіону тебе підіпре! 4 Усі
жертви твої пам’ятати Він буде, і буде вважати твоє цілопалення
ситим. Села. (Пс.19:1-4)
15 Бо так промовляє Високий і Піднесений, повіки Живущий,
і Святий Його Ймення: Пробуваю Я на Височині та в святині, і
з зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, і
щоб оживляти серця згноблених! (Iс.57:15)
«Бог не залишив Якова. Його милість все ще перебувала над
недовірливим, грішним Божим слугою». – Там саме.
«Усякого часу і на кожному місці, у всякому горі й скорботі,
коли майбутнє здається похмурим і непевним, коли відчуваємо
себе безпорадними і самотніми, нам посилається Утішитель як
відповідь на молитву віри. Обставини можуть розлучити нас
із нашими земними друзями, але жодні події, жодна відстань
не зможуть розлучити нас із Небесним Утішителем. Де б ми не
були, куди б не йшли, Він завжди по правиці в нас, аби підтримувати, допомагати, підіймати і підбадьорювати». – Бажання
віків. – С.669, 670.
в. Що побачив Яків уві сні? З якою метою цей сон був даний
йому? Буття 28:12.
12 І снилось йому, ось драбина поставлена на землю, а верх
її сягав аж неба. І ось Анголи Божі виходили й сходили по ній.
(Бут.28:12)
«Досвід Якова, котрий утік з дому, коли йому була показана
таємнича драбина, по якій спускалися і піднімалися ангели
Небесні, був призначений для того, щоб передати йому велику
істину щодо Плану спасіння. Цілі Бога були відкриті розчарованій людині, яка відчувала себе відокремленою і від Бога, і від
32

людей. У Своїй чудовій любові Христос явив Якову уві сні дорогу
життя. Істина була розкрита йому в символі, і її значення в наші
дні настільки ж велике, як і в його часи». // Рев’ю енд Геральд,
11 листопада 1890 року.

2. Про що ми повинні пам’ятати, коли страждаємо
від самотності, як Яків?
Середа

22 липня

4. ЗАВІРЕННЯ УПОКОРЕНИМ
а. Які милостиві обітниці Небесний Бог злив на Свого сина,
який розкаявся? Буття 28:13-15.
13 І ото Господь став на ній і промовив: Я Господь, Бог
Авраама, батька твого, і Бог Ісака. Земля, на якій ти лежиш, Я
дам її тобі та нащадкам твоїм. 14 І буде потомство твоє, немов
порох землі. І поширишся ти на захід, і на схід, і на північ, і на
південь. І благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена
землі. 15 І ось Я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди
підеш, і верну тебе до цієї землі, бо Я не покину тебе, аж поки
не вчиню, що Я сказав був тобі. (Бут.28:13-15)
«Сяйво, що виходило від Божого престолу, струменіло по цій
драбині і осявало землю світлом невимовної слави. Ця драбина
символізувала Христа, Який забезпечив зв’язок між землею та
Небесами.
У Своєму приниженні Христос зійшов до самих глибин людського горя в співчутті й жалості до занепалого людства, яке
було представлене нижнім кінцем драбини, що торкався землі,
у той час як вершина драбини, що досягала небес, символізувала
Божественну силу Христа, Який єдиний з вічним Богом і тим
самим з’єднує землю і Небо, тлінну людину і вічного Бога. Через
Христа відкривається зв’язок між Богом і людиною. Ангели можуть спускатися з Небес на землю зі звісткою любові до грішної
людини і служити тим, хто стане спадкоємцями спасіння. Тільки
через Христа Небесні вісники можуть служити людям». – Протистояння. – С.46.
б. Що зробило цей сон настільки значущим? Псалом 36:11; До
филип’ян 2:5-7.
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11 а покірні вспадкують землю, і зарозкошують миром
великим! (Пс.36:11)
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… (Фил.2:5-7)
«Нехай радіє земля, хай співають її жителі, бо Ісус перекинув
міст через прірву гріха і з’єднав землю і Небо. Шлях прокладений для викуплених Господом. Ті, котрі струджені та обтяжені,
можуть приходити до Нього і знаходити спокій своїм душам.
Приходьки можуть йти до осель, які Він зумів приготувати для
тих, котрі люблять Його.
Прийнявши на Себе людську плоть, Христос твердо закріпив
драбину на землі. Вона сягає вершини небес, і слава Божа сяє
з висот та освітлює її по всій довжині. А в той час ангели виходять і сходять цим шляхом, несучи звістку від Бога до людини,
і підносячи прохання й хвалу від людини до Бога. Завдяки
Божественному єству Христос був одне з Отцем, а прийнявши
людське єство, Він ототожнив Себе з людиною... [До филип’ян
2:6, 7 цитується]. У видінні Якову було представлено об’єднання
людського і Божественного у Христі.
У той час як ангели представлені тими, які пересуваються вгору і вниз по драбині, Бог представлений Тим, Котрий дивиться з
прихильністю на синів людських завдяки заслугам Свого Сина».
// Рев’ю енд Геральд, 11 листопада 1890 року.

4. Що відбувається, коли ангели виходять й сходять
по драбині?
Четвер

23 липня

5. УРОЧИСТА ОБІЦЯНКА ЯКОВА
а. Як обіцянка, котру Яків дав у Бет-Елі, може бути натхненням
і для нас? Буття 28:16-22.
16 І прокинувся Яків зо свого сну, та й сказав: Дійсно, Господь
пробуває на цьому місці, а того я й не знав! 17 І злякався він і
сказав: Яке страшне оце місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і
це брама небесна. 18 І встав Яків рано вранці, і взяв каменя, що
поклав був собі в голови, і поставив його за пам’ятника, і вилив
оливу на його верх. 19 І назвав він ім’я тому місцю: Бет-Ел, а
ймення того міста напочатку було Луз. 20 І склав Яків обітницю,
говорячи: Коли Бог буде зо мною, і буде мене пильнувати на цій
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дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись,
21 і я з миром вернуся до дому батька свого, то Господь буде
мені Богом, 22 і цей камінь, що я поставив за пам’ятника, буде
домом Божим. І зо всього, що даси Ти мені, я, щодо десятини,
дам десятину Тобі! (Бут.28:16-22)
«Яків не мав на меті ставити Богові якісь умови. Господь ще
раніше пообіцяв йому благополуччя, а тому ця клятва була виявом вдячності, яка наповнювала його серце за отримане ним
запевнення в Божій любові й милості». – Патріархи і пророки. – С.187.
«Яків дав обіцянку, коли отримав відраду від благодатної
роси і був підбадьорений присутністю і запевненням Бога. Коли
Божественна слава відійшла, у нього з’явилися спокуси, як і в
сучасних людей, але Яків залишився вірним своїй обіцянці і не
допускав навіть думки зрадити даному зобов’язанню. Він міг
би міркувати так, як це люблять робити наші сучасники, що це,
мовляв, був усього лише сон, що він знаходився в дуже схвильованому стані, коли давав обіцянку, а тому немає необхідності
виконувати її; однак Яків цього не зробив...
Яків віддав десяту частину всього, що у нього було, з додаванням того прибутку, який він отримав за час перебування в
язичницьких землях, коли не міг виконувати свою обіцянку.
Це було занадто багато, але Яків залишався непохитний у своєму намірі. Те, що він пообіцяв Богові, він вважав не своїм, але
власністю Господа». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.466, 467.
«Якою ж низькою буває оцінка, якими марними виявляються
спроби виміряти за допомогою математичних розрахунків час,
гроші і любов порівняно з Божою безмежною любов’ю і незбагненно коштовним даром!.. Десятини для Христа!? О, мізерні
копійки, – ганебна винагорода за те, що коштує так багато! З
Голгофського хреста Христос закликає до повного посвячення.
Тому усе, що ми маємо, усе наше єство ми повинні присвятити
Богові». – Патріархи і пророки. – С.188.

П’ятниц

я

24 липня
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як я можу уникнути гіркого досвіду, який пережила
Ревека?
2. Про що ми повинні пам’ятати, коли страждаємо від
самотності, як Яків?
3. Що відкриває мені мій Небесний Отець через сон
Якова?
4. Що відбувається, коли ангели виходять й сходять
по драбині?
5. Яким чином я можу бути глибше зворушений
обіцянкою, яку Яків дав Богові?
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Субота, 1 серпня 2020 року

ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ В АЛМАТИ, КАЗАХСТАН
Республіка Казахстан – це країна, що
розташована в центрі Євразії, чисельність населення якої складає 18 мільйонів
людей, менша частина країни належить
до Європи, а більша – до Азії. Казахстан
посідає дев’яте місце у світі за площею
території, межує з Росією, Китаєм, Киргизією, Узбекистаном, Туркменістаном
і омивається Каспійським морем. Державна мова – казахська і основна
релігія – іслам, який сповідують 70% населення, 26% населення є християнами (в основному православними), а решта 4% – це юдеї, буддисти
та атеїсти. Столиця держави – Астана, однак найбільше місто, населення
якого становить 1,7 мільйона людей, – це Алмати, раніше відоме як Алма-Ата або Вірний.
Звістка Реформації на території Казахстану почала розповсюджуватися
в 1920-х роках, проте зіткнулася із серйозними труднощами за «залізною
завісою», і брати практично не мали зв’язку з Генеральною Конференцією.
Після розпаду СРСР більшість переїхала в Росію та Німеччину.
Настав час відроджувати Божу справу і в цій частині виноградника!
Незважаючи на великі труднощі, робота Реформації у цій місцевості не
зупинялася. За винятком окремих членів, більшість наших віруючих разом
зі служителем знаходяться в Алмати, де тривалий час ми звершували служіння у різних орендованих приміщеннях. Однак нещодавно був виданий
державний закон, що забороняє релігійним об’єднанням орендувати приміщення для проведення богослужінь, і наша група опинилася у скрутному
становищі. Тому на той час Східно-Європейська Унія придбала земельну
ділянку для будівництва Дому молитви, який би служив Духовним Центром для цього регіону.
Місто Алмати розташоване на перехресті доріг, на відомому Шовковому шляху з Китаю до Європи. Окрім того, що Китай інвестує багато
мільярдів, аби оживити цей шлях, стратегічне розташування Алмати
робить його також туристичним центром. «Ми не повинні ховати істину
десь у маловідомих куточках землі. Вона повинна бути проповідана всім...
Христос, звершуючи Свою роботу на землі, часто зупинявся на березі озера або на жвавих перехрестях доріг, де Він міг зустрітися з людьми з усіх
кінців світу». – Свідоцтва для церкви. – Т.7. – С.35.
Дорогі брати та сестри, ми з вами вже на порозі вічності. Незабаром
Христос прийде, щоб взяти Свій народ до кращої країни. Зовсім скоро настане час, коли нам вже не знадобляться наші матеріальні заощадження і
для нас лунає заклик: «Віддавайте ваші кошти туди, де вони можуть бути
використані на благо Божої справи. Надішліть свої скарби наперед себе
на Небо». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.465.
Ваші брати та сестри з Казахстану
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Мiцне кохання
«І служив Яків за Рахіль сім літ, а вони через любов його
до неї були в його очах, як кілька днів» (Буття 29:20).
«Чиста любов довіряє Богові усі свої плани і перебуває в
досконалій гармонії з Божим Духом, а пристрасть – свавільна, необачна, безрозсудна, відкрито зневажає всі обмеження і
робить об’єкт свого вибору ідолом. У мові й манерах того, хто
має справжню любов, проявиться Божа благодать». – Розум,
характер і особистість. – Т.1. – С.213.
Додаткові матеріали для вивчення:
Християнська родина. – С.99-113.

Неділя
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1. ПРИБУТТЯ В ХАРАН
а. Куди пішов Яків, підкоряючись велінням свого батька, і
що зробило його прибуття гіркою радістю? Буття 29:1-4
(порівняйте з Буття 24:10, 34, 35).
1 І зібрався Яків, і пішов до краю синів Кедему. 2 І побачив, аж
ось криниця в полі, і ото там три отарі лежали біля неї, бо з тієї
криниці напувають стада. А на отворі криниці лежав великий
камінь. 3 І збирались туди всі стада, і скочували каменя з отвору
криниці, і напоювали отару, і привалювали каменя на отвір
криниці знов на його місце. 4 І сказав до пастухів Яків: Браття
мої, звідкіля ви? А ті відказали: Ми з Харану. (Бут.29:1-4)
10 І взяв той раб десять верблюдів із верблюдів пана свого,
та й пішов. І взяв різне добро свого пана в руку свою. І він устав,
і пішов в Месопотамію до міста Нахора. (Бут.24:10)
34 І той став говорити: Я раб Авраамів. 35 А Господь щедро
поблагословив мого пана, і він став великий. І дав Він йому
худобу дрібну та велику, і срібло, і золото, і рабів, і невільниць,
і верблюди, й осли. (Бут.24:34,35)
«З новою, твердою вірою в Божественні обітниці, впевнений
у присутності та керівництві Небесних ангелів, Яків продовжував
свою подорож «до краю синів Кедему» (Буття 29:1). Однак, як
же відрізнялася його поява тут від прибуття сюди майже сто років
тому Авраамового слуги! Слуга прибув з почтом і караваном верблюдів, з багатими дарами із золота й срібла, а Яків був самотнім
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мандрівником зі стертими до крові стопами ніг, єдиним майном
якого була його палиця». – Патріархи і пророки. – С.188.
б. Що вселило в Якова більше надії, коли він підійшов до місця
проживання родичів його матері? Буття 29:5, 6.
5 І сказав їм: Чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового? І
відказали: Знаємо. 6 І сказав їм: Чи гаразд із ним? І відказали:
Гаразд. А ось Рахіль, дочка його, приходить з отарою. (Бут.29:5,6)

1. Незважаючи на бідність Якова, що показує нам
Божу турботу в забезпеченні його потреб?
Понеділок
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2. БІЛЬШЕ НЕ В САМОТНОСТІ
а. Що показує нам, що Яків одразу ж зацікавився благополуччям родини і, у свою чергу, був підкріплений і втішений?
Буття 29:9-14.
9 Іще він говорив із ними, аж ось приходить Рахіль з отарою
батька свого, бо була вона пастушка. 10 І сталося, коли Яків
побачив Рахіль, дочку Лавана, брата своєї матері, то підійшов
Яків і відкотив каменя з отвору криниці, і напоїв отару Лавана,
брата матері своєї. 11 І поцілував Яків Рахіль, і підніс свій голос,
і заплакав... 12 І Яків оповів Рахілі, що він брат батька її, і що
він син Ревеки. А та побігла, і розповіла батькові своєму... 13 І
сталося, коли Лаван почув вістку про Якова, сина сестри своєї,
то побіг йому назустріч, і обняв його, і поцілував його, і привів
його до свого дому. А він розповів Лаванові про всі ті пригоди.
14 І промовив до нього Лаван: Поправді, ти кість моя й тіло моє!
І сидів він із ним місяць часу. (Бут.29:9-14)
«Як і слуга Авраама, Яків зупинився біля криниці. Саме тут
він зустрів Рахіль, молодшу доньку Лавана. Тепер послугу зробив Яків, відкотивши каменя від криниці та напоївши худобу.
Коли стало відомо, що вони – родичі, Яків отримав запрошення
завітати в дім Лавана. Хоч він прийшов із порожніми руками,
без супроводу слуг, однак уже за кілька тижнів його старанність
і спритність виявили себе повною мірою, так що прибульця просили залишитися». – Патріархи і пророки. – С.188.
б. Яка домовленість була укладена щодо роботи Якова? Буття
29:15-19.
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15 І сказав Лаван до Якова: Чи тому, що ти брат мій, то ти
будеш служити мені даремно? Скажи ж мені, яка плата тобі?
16 А в Лавана було дві дочки: ім’я старшій Лія, а ім’я молодшій
Рахіль. 17 Очі ж Ліїні були хворі, а Рахіль була гарного стану
та вродливого вигляду. 18 І покохав Яків Рахіль, та й сказав: Я
буду сім літ служити тобі за Рахіль, молодшу дочку твою. 19 І
промовив Лаван: Краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені
її іншому чоловікові. Сиди ж зо мною! (Бут.29:15-19)
«У давнину існував звичай, згідно з яким наречений платив
певну суму грошей батькові своєї дружини, в залежності від свого
матеріального становища. Якщо він не мав грошей або чогось
цінного, тоді його праця приймалася протягом певного періоду
часу, перш ніж він міг отримати його доньку собі за дружину.
Цей звичай вважався гарантією шлюбного контракту. Батьки не
вважали безпечним довірити щастя своїх дочок чоловікам, які
не зробили все необхідне, щоб подбати про сім’ю. Якщо вони не
мали здібності керувати справами, купувати худобу і землі, то
батьки боялися, що їхнє життя буде нікчемним. Але для того,
щоб справді гідні юнаки не розчаровувалися, були передбачені
умови, аби випробувати цінність тих, котрі не мали нічого цінного, щоб заплатити за дружину. Їм було дозволено працювати
на батька, доньку якого вони кохали. Вони працювали протягом
певного періоду часу, в залежності від величини приданого,
визначеного за їхню дочку. У такому випадку шлюби не були
поспішними, і була можливість випробувати глибину почуттів
шанувальника. Якщо він був вірний у своїй роботі і вважався
достойним, то дочку віддавали йому за дружину. І, як правило,
все придане, яке отримав батько, віддавалося його доньці при
укладенні шлюбу». – Духовні дари. – Т.3. – С.119, 120.
в. Як характер майбутньої пари духовно розвивався таким чином? До євреїв 10:36.
36 Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити й
прийняти обітницю. (Євр.10:36)

2. Назвіть деякі якості, яких ми можемо навчитися
з древніх звичаїв укладення шлюбу.
Вівторок
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3. ШЛЮБ ЯКОВА
а. Чого ми повинні навчитися в наші дні з глибини справжнього
кохання, яке Яків проявив до Рахілі? Буття 29:20.
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20 І служив Яків за Рахіль сім літ, а вони через любов його
до неї були в його очах, як кілька днів. (Бут.29:20)
«За домовленістю [Яків] повинен був сім років служити Лаванові за Рахіль». – Патріархи і пророки. – С.188.
«Який контраст зі способом дій батьків і дітей сьогодні! Існує багато нещасних шлюбів через надмірну поспішність. Двоє
поєднують свої інтереси біля шлюбного вівтаря, даючи урочисті
обіцянки перед Богом, попередньо не зваживши це питання,
не приділивши час для тверезих роздумів і серйозної молитви.
Багато хто діють під впливом пориву. Вони недостатньо добре
знають характер один одного. Вони не усвідомлюють, що на вагах
щастя усього їхнього життя. Якщо вони неправильно приймуть
рішення у цьому питанні і їхнє подружнє життя буде нещасним,
вже нічого не можна буде повернути. Якщо вони зрозуміють, що
не можуть зробити один одного щасливими, то повинні терпіти
щосили. У деяких випадках чоловік виявляється занадто ледачим, щоб забезпечувати сім’ю, а дружина і діти страждають від
цього. Якби можливості таких були перевірені до шлюбу, як
був звичай у давнину, багатьох нещасть можна було б уникнути». – Духовні дари. – Т.3. – С.120.
б. Що сталося з Яковом після семи років важкої праці заради
того, щоб отримати руку Рахілі при укладенні шлюбу? Буття
29:21-26.
21 І сказав Яків Лаванові: Дай мені жінку мою, бо виповнилися
мої дні, і нехай я до неї ввійду! 22 І зібрав Лаван усіх людей тієї
місцевости, і справив гостину. 23 І сталося ввечері, і взяв він
дочку свою Лію, і до нього впровадив її. І Яків із нею зійшовся.
24 А Лаван дав їй Зілпу, невільницю свою, дав Лії, дочці
своїй, за невільницю. 25 А вранці виявилося, що то була Лія!
І промовив Яків до Лавана: Що це ти вчинив мені? Хіба не за
Рахіль працював я в тебе? Нащо ж обманив ти мене? 26 А Лаван
відказав: У нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати
молодшу перед старшою. (Бут.29:21-26)
«[Яків] уклав шлюбний договір з Лаваном заради його доньки Рахілі, яку він кохав. Після того як він відслужив сім років
за Рахіль, Лаван обдурив його і дав йому за дружину Лію. Коли
Яків усвідомив, яким чином його обдурили, і що Лія зіграла свою
роль у цьому обмані, то не зміг її полюбити. Лаван хотів, щоб
Яків і далі вірно служив йому, тому обманув його, давши йому
Лію замість Рахілі. Яків докоряв Лаванові за те, що він настільки
несерйозно поставився до його почуттів, давши йому Лію, яку він
не любив. Лаван просив Якова не відмовлятися від Лії, оскільки
це вважалося великою ганьбою не тільки для дружини, але й для
всієї сім’ї». – Там саме. – С.117, 118.
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3. Яким чином Яків через страждання навчився
того, наскільки гріховно обманювати?
Середа
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4. ВТРУЧАННЯ У БОЖИЙ ПЛАН
а. Яке рішення хитрий Лаван передбачив для незгасимого
кохання Якова до Рахілі? Як це рішення стало причиною
нещастя і страждань для всіх? Буття 29:27-30.
27 Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та, за
працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других. 28 І
зробив Яків так, і виповнив тиждень для цієї. І він дав йому
Рахіль, дочку свою, дав йому за жінку. 29 І дав Лаван Рахілі,
дочці своїй, Білгу, невільницю свою, дав їй за невільницю. 30 І
прийшов він також до Рахілі, і покохав також Рахіль, більше, як
Лію. І працював у нього ще сім літ других. (Бут.29:27-30)
«Яків виявився у дуже скрутному становищі, проте вирішив
все-таки залишити Лію своєю дружиною, а також одружитися
на її сестрі. Лію він любив набагато менше, ніж Рахіль. Лаван був
егоїстичний у своєму ставленні до Якова. Він думав тільки про
свою вигоду, яку він отримає завдяки вірній праці Якова. Яків
же набагато раніше пішов би від Лавана, але боявся зустрічі з
Ісавом». – Духовні дари. – Т.3. – С.118.
«Рахіль назавжди залишилась його коханою дружиною, та
перевага, виявлена до неї, викликала заздрість і ревнощі, тому
життя чоловіка було отруєне постійним суперництвом між сестрами-дружинами». – Патріархи і пророки. – С.189, 190.
б. Що у стосунках з Лією і Рахіллю було найбільшою проблемою, яка стала причиною безладу в сімейному житті Якова?
Пісня над Піснями 8:6.
6 Поклади ти мене, як печатку на серце своє, як печать
на рамено своє, бо сильне кохання, як смерть, заздрощі
непереможні, немов той шеол, його жар жар огню, воно полум’я
Господа! (Пiсн.8:6)
в. Що відбувається, коли ми намагаємося вигадати різні альтернативи Божому оригінальному плану щодо шлюбу як союзу
на все життя між одним чоловіком і однією жінкою? Буття
2:21-24; Екклезіаста 7:29.
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21 І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув
він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце. 22 І
перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і
привів її до Адама. 23 І промовив Адам: Оце тепер вона кість від
костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися,
бо взята вона з чоловіка. 24 Покине тому чоловік свого батька та
матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним
тілом. (Бут.2:21-24)
29 Крім того, поглянь, що знайшов я: що праведною вчинив
Бог людину, та вигадок усяких шукають вони!... (Екл.7:29)
«Подружні узи священні, але в нашу розтлінну епоху вони
часто лише прикривають різноманітні пороки. Ними зловживають, і шлюб стає злочином, який є одним із ознак останніх
днів, подібно до того як шлюбні відносини в тому вигляді, в
якому вони існували до потопу, були злочином». – Свідоцтва
для церкви. – Т.2. – С.252.
«Якби демони поставили собі за мету знайти найдієвіший
засіб для знищення усього священного, благородного і вічного
в сімейному житті, причому мати гарантію, що зло, яке вони
посіють, буде передаватися з покоління в покоління, – то вони
не змогли б винайти найефективнішого плану, ніж знецінення
шлюбу». – Велика боротьба. – С.270.

4. Що я можу зробити за допомогою свого впливу,
аби піднести святість шлюбу?
Четвер
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5. ОЧИЩЕННЯ СЕРЦЯ
а. Яка основна «спадщина» грішного Люцифера отруїла всю
нашу планету? 1 до коринтян 3:3; 2 до коринтян 10:12.
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)
12 Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що
самі себе хвалять, вони нерозумно самі себе міряють собою, і
рівняють з собою себе. (2Кор.10:12)
«Заздрість, ревнощі та злі підозри – це пекельна тінь, за
допомогою якої сатана намагається перешкодити вам дивитися
на характер Христа, щоб, споглядаючи зло, ви могли повністю
змінитися за його подобою». – Біблійний коментар АСД [з коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.3. – С.1163.
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б. Як ми можемо перемогти цю жахливу природну схильність
змагатися з іншими людьми і ображатися на них? До галатів
5:25, 26.
25 Коли духом живемо, то й духом ходімо! 26 Не будьмо
чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному!
(Гал.5:25,26)
«Потрібно упокорити себе і відкинути будь-які ревнощі, злі
підозри, заздрість, ненависть, злобу і невіру. Необхідна повна
зміна. Деякі служителі втратили з поля зору наш приклад – Голгофського Страждальця. Перебуваючи на Його служінні, нам не
слід сподіватися легкого життя, почестей і величі в цьому світі, бо
Він, Велич Неба, не мав нічого подібного. «Він погорджений був,
Його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами... Він був
ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, – кара
на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено»
(Ісаї 53:3, 5). Маючи перед собою такий приклад, чи будемо ми
й далі уникати хреста і залежати від обставин?..
Невже ми не можемо перебувати в Бозі, навіть якщо наше
оточення нам неприємне і розчаровує нас?» – Свідоцтва для
церкви. – Т.2. – С.516, 517.
1 липня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Незважаючи на бідність Якова, що показує нам
Божу турботу в забезпеченні його потреб?
2. Назвіть деякі якості, яких ми можемо навчитися з
древніх звичаїв укладення шлюбу.
3. Яким чином Яків через страждання навчився того,
наскільки гріховно обманювати?
4. Що я можу зробити за допомогою свого впливу,
аби піднести святість шлюбу?
5. Яким чином заздрість, найбільш підступна «спадщина» Люцифера, може зіпсувати мене?
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Урок 6

Субота, 8 серпня 2020 року

Грiх жадiбностi
«Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до жадібності»
(Псалом 119:36, переклад з англ.).
«Нам обов’язково слід навчитися найкращим чином використовувати наші здібності та можливості і задовольнятися
участю, визначеною для нас Небом». – Виховання. – С.117.
Додаткові матеріали для вивчення:
Християнська родина. – С.255-259.

Неділя

2 серпня

1. СТАНОВИЩЕ ЛІЇ
а. Хоча Бог намагався наповнити радістю життя Лії, однак які
її слова розкривають біль суперництва в родині? Буття
29:31-34.
31 І побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив її
утробу, а Рахіль була неплідна. 32 І завагітніла Лія, і сина
породила, і назвала ім’я йому: Рувим, бо сказала була: Господь
споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій!
33 І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала: Господь
почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього. І назвала
ймення йому: Симеон. 34 І завагітніла вона ще, і сина породила, і
сказала: Тепер оцим разом буде до мене прилучений мій чоловік,
бо я трьох синів породила йому. Тому й назвала ім’я йому: Левій.
(Бут.29:31-34)
«Егоїстичний, скупий Лаван, бажаючи втримати при собі
такого цінного працівника, вдався до обману, підмінивши Рахіль
Лією. Через те, що Лія була причетною до обману, Яків відчував,
що не зможе полюбити її». – Патріархи і пророки. – С.189.
б. Чого ми можемо навчитися з моменту, коли Лія висловила
глибоку віру і довіру, без супутньої скарги-натяку? Буття
29:35.
35 І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала: Тим
разом я буду хвалити Господа! Тому назвала ім’я йому: Юда. Та
й перестала роджати. (Бут.29:35)
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«Наші розмови повинні бути святими і без нарікання». //
Рев’ю енд Геральд, 7 травня 1889 року.
«Звеличуйте Господа завжди! Дивіться на яскравий бік обставин, а не на похмурий. Пильнуйте й моліться, і Господь благословить, направить і зміцнить вас». – Цей день з Богом. – С.234.

1. Яким чином ми занадто часто уподібнюємося до
Рахілі та Лії в нашому ставленні до життя?
Понеділок

3 серпня

2. РОЗЧАРУВАННЯ І НЕРОЗСУДЛИВІСТЬ
а. Замість того щоб задовольнятися кращим ставленням з боку
чоловіка, чому Рахіль бажала благословень, які Бог злив на
її сестру? Буття 30:1; Приповісті 30:15, 16.
1 І побачила Рахіль, що вона не вродила Якову. І заздрила
Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова: Дай мені синів! А коли
ні, то я вмираю! (Бут.30:1)
15 Дві дочки в кровожерця: Дай, дай! Оці три не наситяться,
чотири не скажуть досить: 16 шеол та утроба неплідна, водою
земля не насититься, і не скаже досить огонь! (Пр.30:15,16)
б. Чому це було неприємним джерелом хвилювань для
Якова? Буття 30:2.
2 І запалився гнів Яковів на Рахіль, і він сказав: Чи я замість
Бога, що затримав від тебе плід утроби? (Бут.30:2)
в. Для того щоб змагатися зі своєю суперницею, які плани в
розпачі склала Рахіль, що призвели до подальшого руйнування
шлюбних відносин? Буття 30:3-8.
3 І сказала вона: Ось невільниця моя Білга. Прийди до неї,
і нехай вона вродить на коліна мої, і я також буду мати від неї
дітей. 4 І вона дала йому Білгу, невільницю свою, за жінку. І
ввійшов до неї Яків. 5 І завагітніла Білга, і вродила Якову сина. 6
І сказала Рахіль: Розсудив Бог мене, а також вислухав голос мій,
і дав мені сина. Тому назвала ймення йому: Дан. 7 І завагітніла
вона ще, і вродила Білга, невільниця Рахілина, другого сина
Якову. 8 І сказала Рахіль: Великою боротьбою боролась я з
сестрою своєю, і перемогла. І назвала ймення йому: Нефталим.
(Бут.30:3-8)
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г. Яким чином Лія загострила суперництво, ще більше ускладнюючи справу? Буття 30:9-13.
9 І побачила Лія, що вона перестала родити, і взяла Зілпу,
свою невільницю, і дала її Якову за жінку. 10 І вродила Зілпа,
невільниця Ліїна, Якову сина. 1 І сказала Лія: Прийшло щастя, і
назвала ймення йому Гад. 12 І вродила Зілпа, невільниця Ліїна,
другого сина Якову. 13 І промовила Лія: То на блаженство моє,
бо будуть уважати мене за жінку блаженну. І назвала ймення
йому: Асир. (Бут.30:9-13)
д. Що продовжувало виснажувати домашнє життя сім’ї? Буття
30:14-20.
14 І пішов Рувим за тих днів, коли жато пшеницю, і знайшов
на полі мандрагорові яблучка, і приніс їх до Лії, матері своєї.
І сказала Рахіль до Лії: Дай мені з мандрагорових яблучок
сина твого! 15 А та відказала їй: Чи мало тобі, що забрала
мого чоловіка? І забереш також мандрагорові яблучка сина
мого? І сказала Рахіль: Тому то він ляже з тобою цієї ночі за
мандрагорові яблучка сина твого! 16 І прийшов Яків з поля
ввечері, а Лія вийшла назустріч і сказала: Увійдеш до мене, бо
справді найняла я тебе за мандрагорові яблучка сина мого. І
лежав він із нею ночі тієї. 17 І вислухав Бог Лію, і завагітніла
вона, і вродила Якову п’ятого сина. 18 І промовила Лія: Дав Бог
заплату мені, що дала я невільницю свою своєму чоловікові. І
назвала ймення йому: Іссахар. 19 І завагітніла Лія ще, і вродила
Якову шостого сина. 20 І промовила Лія: Обдарував мене Бог
добрим подарунком, цим разом замешкає в мене мій чоловік,
бо я породила йому шестеро синів. І назвала ймення йому:
Завулон. (Бут.30:14-20)
е. Як Бог виявив милість до Рахілі серед цього хаосу? Буття
30:22-24.
22 І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив їй
утробу. 23 І завагітніла вона, і сина вродила, і сказала: Бог забрав
мою ганьбу! 24 І назвала ймення йому: Йосип, кажучи: Додасть
Господь мені іншого сина! (Бут.30:22-24)
ж. Що ж насправді було коренем усього цього суперництва?
Яким чином це неминуче впливало на всіх членів сім’ї?
Приповісті 13:10; 27:4; Якова 3:16.
10 Тільки сварка пихою зчиняється, а мудрість із тими, хто
радиться. (Пр.13:10)
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4 Лютість жорстокість, а гнів то затоплення, та хто перед
заздрістю встоїть? (Пр.27:4)
16 Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ!
(Як.3:16)
«У суперечках про дрібниці розвивається дух гіркоти і докорів. Відкриті чвари і нарікання приносять у дім страждання
й нещастя; до того ж, вони розлучають тих, хто повинен бути
поєднаний узами любові». – Вісті для молоді. – С.453.

2. Який внутрішньоутробний вплив, ймовірно,
подіяв на синів Якова до народження?
Вівторок

4 серпня

3. НАСТАВ ЧАС ПІТИ
а. Після того як Яків старанно працюючи відслужив Лаванові
20 років, яка розмова нарешті відбулася між ними? Буття
30:25-30.
25 І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до
Лавана: Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця й до Краю
свого. 26 Дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них,
і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив був тобі.
27 І промовив до нього Лаван: Коли я знайшов милість в очах
твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене
Господь через тебе. 28 І далі казав: Признач собі заплату від
мене, і я дам. 29 А той відказав: Ти знаєш, як я служив тобі, і
якою стала худоба твоя зо мною. 30 Бо те мале, що було в тебе
до мене, розмножилося на велике, і Господь поблагословив тебе,
відколи нога моя в тебе. А тепер, коли ж я буду працювати для
власного дому? (Бут.30:25-30)
б. До якої згоди вони дійшли щодо заробітної плати Якова?
Буття 30:31-34.
31 І сказав Лаван: Що ж я тобі дам? А Яків промовив: Не
давай мені нічого. Коли зробиш мені оцю річ, то вернуся, буду
пасти отару твою, буду пильнувати. 32 Я сьогодні перейду
через усю отару твою, щоб вилучити звідти кожну овечку
крапчасту й переполасу, і кожну овечку чорну з-поміж овець,
і переполасе й крапчасте з-поміж кіз, і це буде заплата мені.
33 І справедливість моя посвідчить за мене в завтрішнім дні,
коли прийдеш глянути на заплату мою від тебе. Усе, що воно не
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крапчасте й не переполасе з-поміж кіз і не чорне з-поміж овець,
крадене воно в мене. 34 А Лаван відказав: Так, нехай буде за
словом твоїм! (Бут.30:31-34)
в. Поясніть наступні дії Якова і як вони були благословенні.
Буття 30:35-43.
35 І того дня вилучив він козлів пасастих і покрапованих, і
всі кози крапчасті й переполасі, усе, що біле було в ньому, і все
чорне серед овець, і дав до рук своїх синів. 36 І визначив дорогу
триденну поміж собою й поміж Яковом. А Яків пас позосталу
Лаванову отару. 37 І взяв собі Яків сирого кия тополевого, і
мігдалового, і каштанового, і налупив з них білих лушпин,
відкриваючи білість, що на киях була. 38 І поставив кийки, що
їх облупив, перед отарою при жолобах при коритах води, куди
отара приходить пити. І вони злучувалися, як приходили пити.
39 І злучувалася отара при киях, і котилася овечками та козами
пасастими, крапчастими й переполасими. 40 І відділяв Яків тих
овечок, і ставив отару обличчям до пасастого й до всього чорного
серед отари Лавана. І клав свої стада окремо, і не клав їх до отари
Лаванової. 41 І бувало, що кожного разу, коли злучувалася отара
міцна, то Яків клав при жолобах киї перед очі отари, щоб вона
злучувалася при тих киях. 42 А як отара слаба була, то не клав.
І ставалось, що слабе припадало Лаванові, а міцніше Якову. 43
І дуже-дуже зможнів той чоловік. І було в нього багато отар, і
невільниці, і раби, і верблюди, і осли. (Бут.30:35-43)
г. Яким чином заздрісна, суперницька натура сім’ї Лавана показала, що Якову пора йти від свого тестя? Буття 31:1-5.
1 І почув був Яків слова Лаванових синів, що казали: Яків
забрав усе, що було в нашого батька. І з того, що було в батька
нашого, зробив собі всю оцю честь... 2 І побачив Яків Лаванове
обличчя, а ото він тепер інший до нього, як був учора, позавчора.
3 І промовив Господь до Якова: Вернися до краю батьків своїх,
і до місця твого народження. А Я буду з тобою. 4 І послав Яків,
і покликав Рахіль і Лію на поле до отари своєї, 5 та й промовив
до них: Я бачив обличчя вашого батька, що він тепер інший до
мене, як був учора й позавчора. Та Бог батька мого був зо мною.
(Бут.31:1-5)
д. Що Яків пояснив своїм дружинам про життя, коли він
був пастухом Лаванових отар? Буття 31:6, 7.
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6 А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому
батькові. 7 І батько ваш сміявся з мене, і десять раз міняв заплату
мені, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. (Бут.31:6,7)
«Двадцять років Яків залишався в Месопотамії, працюючи
на Лавана, котрий, незважаючи на те, що вони були родичами,
намагався скористатися усіма вигодами від їхнього зв’язку. За
своїх двох дочок він вимагав чотирнадцять років тяжкої праці,
а потім разів десять міняв нагороду Якову. Але Яків служив старанно і вірно». – Патріархи і пророки. – С.190.
е. Чому сестри охоче погодилися залишити те місце, де вони
виросли? Як і нам також дана порада залишати жадібне оточення? Буття 31:14-16; Псалом 118:36.
14 І відповіла Рахіль та Лія, та й сказали йому: Чи ми маємо
частку та спадщину в домі нашого батька? 15 Таж він нас полічив
за чужинців, бо продав нас, і справді пожер наше срібло. 16
Бож усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше
та наших синів. А тепер зроби все, що Бог наказав був тобі.
(Бут.31:14-16)
36 Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користи.
(Пс.118:36)

3. Чому те, що Яків пішов від Лавана, було хорошою
ідеєю?
Середа

5 серпня

4. ПІКЛУВАННЯ ПРО ОТАРУ
а. Опишіть життя вірного пастуха. Від Луки 15:4.
4 Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну
з них, не покине в пустині тих дев’ятидесяти й дев’яти, та й не
піде шукати загинулої, аж поки не знайде її? (Лук.15:4)
«Удень і вночі пастир повинен був пильнувати свої отари.
Їм загрожував напад розбійників, а також диких звірів, котрі
були у великій кількості; сміливо нападаючи на отари, вони
завдавали їм великого спустошення, якщо належним чином не
охоронялися. У Якова було чимало помічників, які дбали про
численні отари Лавана, однак уся відповідальність за них лежала на ньому. У деякі пори року він мусив невідлучно бути при
отарах; у суху пору наглядав, щоб худоба не гинула від спраги,
а в найхолодніші місяці – від сильних нічних морозів. Яків був
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старшим пастирем; слуги, що працювали під його керівництвом,
були помічниками. Якщо пропадала якась із овечок, втрата лягала на старшого пастиря; він же, у свою чергу, суворо питав зі
слуг, яким був доручений догляд за отарою, яка погано доглядалась». – Патріархи і пророки. – С.190.
б. Чому у Святому Письмі багато сказано про роботу пастиря?
Від Івана 10:11-15; Єзекіїля 34:16, 22.
11 Я Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне за
вівці. 12 А наймит, і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли
бачить, що вовк наближається, то кидає вівці й тікає, а вовк їх
хапає й полошить. 13 А наймит утікає тому, що він наймит, і не
дбає про вівці. 14 Я Пастир Добрий, і знаю Своїх, і Свої Мене
знають. 15 Як Отець Мене знає, так і Я Отця знаю, і власне життя
Я за вівці кладу. (Iван.10:11-15)
16 Загинулу вівцю відшукаю, а сполошену поверну, а
поранену перев’яжу, а хвору зміцню, а ситу та сильну погублю,
буду пасти її правосуддям! (Єз.34:16)
22 то Я спасу отару Свою, і вона не буде вже за здобич, і Я
розсуджу між вівцею та вівцею! (Єз.34:22)
«Образ старанного, турботливого пастиря, його сповнене
ніжності співчуття до безпорадних істот, довірених його опіці,
використовували богонатхненні письменники, змальовуючи
найдорогоцінніші істини Євангелія, – Христос Своїм ставленням
до людей завжди порівнювався з пастирем. Він бачив, що після
гріхопадіння Його вівці приречені на загибель на темних дорогах
гріха. Аби врятувати цих заблудлих, Христос відмовився від честі
та слави Отця... Він невтомно піклується про Своїх овець. Він
зміцнює слабких, допомагає страждаючим, бере на руки ягнят
і носить їх на Своїх грудях. Його вівці люблять Його...
Христос – Архипастир – довірив опіку Своєї отари служителям, молодшим пастирям. Він велить їм працювати з такою ж
старанністю, з якою працював Він, усвідомлюючи священну відповідальність за справу, котру Він доручив їм. Христос урочисто
закликає їх бути вірними, годувати отару, зміцнювати слабких,
підбадьорювати змучених та охороняти від хижих вовків.
Задля спасіння овець Христос віддав Своє життя і бажає, щоб
ця любов стала для інших пастирів прикладом для наслідування». – Там саме. – С.190, 191.

4. Як я можу виявляти якості пастиря стосовно людей, які мене оточують?
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Четвер

6 серпня

5. НЕОБХІДНІСТЬ ДОВІРЯТИ БОГОВІ
а. Чому Яків раніше не пішов від жадібного Лавана? Що було
справжнім вирішальним фактором, який, нарешті, змусив
його піти? Буття 31:10-13.
10 І сталося в час, коли отара злучувалася, звів був я очі
свої та й побачив у сні: аж ось козли, що спинались на овечок
та на кіз, були пасасті, крапчасті й рябі. 11 І сказав мені Ангол у
сні: Якове! А я відказав: Ось я! 12 Він промовив: Зведи свої очі
й побач: усі козли, що спинаються на овечок та на кіз, пасасті,
крапчасті й рябі, бо Я бачив усе, що Лаван виробляє тобі. 13 Я
Бог Бет-Елу, що ти намастив був там пам’ятника, і Мені склав
там обітницю. Тепер уставай, вийди з цієї землі, і вертайся до
землі твого народження. (Бут.31:10-13)
«Яків давно б залишив своїх лукавих родичів, якби не боявся
зустрічі з Ісавом. Тепер він відчув ще й небезпеку з боку Лаванових синів, які дивилися на його багатство як на власне і могли б
удатися до спроб відібрати його силою. Яків у великому збентеженні та тривозі не знав, як йому вчинити. Однак, пам’ятаючи
милостиві обітниці у Бет-Елі, він виклав свою справу перед Богом
і просив Його керівництва. Уві сні він отримав відповідь на свою
молитву: «Вернися до краю батьків своїх, і до місця твого народження. А Я буду з тобою». – Патріархи і пророки. – С.193.
б. Коли вони збиралися піти, що виявило серйозний духовний
недолік у характері коханої Рахілі? Як це застерігає нас? Буття 31:17-19.
17 І встав Яків, і посадив синів своїх і жінок своїх на верблюди.
18 І він забрав усю худобу свою, і все майно своє, що набув,
здобуту худобу свою, що набув у Падані арамейськім, щоб прийти
до Ісака, батька свого, до землі ханаанської. 19 А Лаван пішов
стригти отару свою, а Рахіль покрала домових божків, яких
батько мав. (Бут.31:17-19)
«Сучасному Ізраїлю загрожує ще серйозніша, ніж цим древнім людям, небезпека забути Бога і захопитися ідолопоклонством. Навіть ті, котрі освячують суботу, поклоняються сьогодні
багатьом ідолам. Господь особливим чином застерігав свій древній народ від ідолопоклонства, і ми, якщо не будемо служити
Живому Богові, тоді Його прокляття спіткає нас...
Сьогодні Божому народові також запропоновано на вибір
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благословення або прокляття: благословення, якщо Його люди
вийдуть зі світу, відокремляться і йтимуть шляхом смиренного
послуху, та прокляття, якщо вони об’єднаються з ідолопоклонниками, які зневажають піднесені вимоги Неба». – Свідоцтва
для церкви. – Т.1. – С.609.

П’ятниця

ня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Яким чином ми занадто часто уподібнюємося до
Рахілі та Лії в нашому ставленні до життя?
2. Який внутрішньоутробний вплив, ймовірно, подіяв
на синів Якова до народження?
3. Чому те, що Яків пішов від Лавана, було хорошою
ідеєю?
4. Як я можу виявляти якості пастиря стосовно людей,
які мене оточують?
5. Яким чином Бог виявляв Своє піклування про мене
у важкі часи, подібно до того, як це було з Яковом?
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Урок 7

Субота, 15 серпня 2020 року

Йдучи вiд язичника
«Коли б не був при мені Бог батька мого, Бог Авраамів, і не
Той, Кого боїться Ісак, то тепер ти відіслав би мене впорожні»
(Буття 31:42).
«Господь змилувався над Яковом, і коли Лаван майже наздогнав його, послав тому сон, звелівши не говорити Якову ані
доброго, ані злого. Це означало, що він не мав примушувати
його повернутися ані силою, ані лестощами». – Історія спасіння. – С.91.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.193-196.

Неділя

9 серпня

1. СПРОБА ПІТИ ВІД ЛАВАНА
а. Яким чином Яків був змушений піти з Месопотамії (Падана
арамейського)? Якою була реакція Лавана? Буття 31:20-23.
20 І Яків обманив Лавана арамейського, бо не сказав йому,
що втікає. 21 І втік він, і все, що його. І встав, і перейшов річку,
і прямував до ?ілеядської гори. 22 А третього дня розказано
Лаванові, що Яків утік. 23 І взяв він з собою братів своїх, і гнався
за ним дорогою семи день, та й догнав його на горі ?ілеядській.
(Бут.31:20-23)
«Швидко зібравши овець і худобу, відправивши її вперед,
Яків разом зі своїми дружинами, дітьми і слугами переправився
через Євфрат, прямуючи до Ґал-Еду, що знаходився на кордоні
Ханаану. Через три дні Лаван довідався про втечу і кинувся услід,
наздогнавши їх на сьомий день. Розгніваний Лаван готовий був
силою повернути втікачів, на що був спроможний, бо перевага
була на його боці». – Патріархи і пророки. – С.193.
б. Що утримало Лавана від заподіяння шкоди Якову? Оскільки
він був ідолопоклонником, на чому він зробив акцент, коли
вони зустрілися? Буття 31:24-30.
24 І прийшов Бог до Лавана арамеянина в нічнім сні, та й
до нього сказав: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані
доброго, ані злого. 25 І догнав Лаван Якова. А Яків поставив
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намета свого на горі, і Лаван поставив з братами своїми на
горі ?ілеядській. 26 І промовив Лаван до Якова: Що ти зробив?
Ти обманив мене, і забрав моїх дочок, немов бранок меча! 27
Чого втік ти таємно, і обікрав мене, і не сказав мені? А я був би
відіслав тебе з радістю, із співами, з бубном, і з гуслами. 28 І
ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх.
Тож ти нерозумно вчинив! 29 Я маю в руці своїй силу, щоб
учинити з вами зле. Але Бог вашого батька вчора вночі сказав
був до мене, говорячи: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом
ані доброго, ані злого. 30 А тепер справді підеш, бо ти сильно
затужив за домом батька свого. Але нащо ти покрав моїх богів?
(Бут.31:24-30)
«Лише завдяки втручанню Бога, Котрий захистив Свого слугу,
Лаван не здійснив ворожого наміру...
Лаван... завжди поводився з Яковом нещиро й суворо; з
притаманним йому лицемірством він докоряв зятеві за таємну
втечу». – Там саме.

1. Чому Лавана розлютило те, що Яків пішов від
нього, незважаючи на його слова?
Понеділок

10 серпня

2. НАВЧАЮЧИСЬ ЗАХИЩАТИ РОДИНУ
а. Чому нам може надати сміливості ненависть Якова до
ідолопоклонства? Як може застерегти нас прихований гріх
Рахілі, який, безсумнівно, повинен був вплинути на сім’ю?
Буття 31:31-35; Приповісті 15:3.
31 А Яків відповів і сказав до Лавана: Тому, що боявся, бо я
думав: Аби но він не забрав від мене своїх дочок! 32 При кому
ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед нашими
братами пізнай собі, що твого в мене, і візьми собі. А Яків
не знав, що Рахіль їх покрала. 33 І ввійшов Лаван до намету
Якового, і до намету Ліїного, і до намету обох невільниць, та
нічого не знайшов. І вийшов він із намету Ліїного і ввійшов до
намету Рахілиного. 34 А Рахіль узяла божки, і вложила їх до
сідла верблюда, та й сіла на них. І обмацав Лаван усього намета,
і нічого не знайшов. 35 А вона сказала до батька свого: Нехай
не палає гнів в очах батька мого, бо я не можу встати перед
обличчям твоїм, бо в мене тепер звичайне жіноче. І перешукав
він, та божків не знайшов. (Бут.31:31-35)
3 Очі Господні на кожному місці, позирають на злих та на
добрих. (Пр.15:3)
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«Той самий дух язичницького ідолопоклонства поширений
сьогодні повсюдно, хоча під впливом науки й освіти він набув
витонченішої і привабливішої форми. Кожен день приносить
нові сумні докази того, що віра у «слово пророче певніше»
швидко зникає, а розум людей дедалі більше зачаровується
забобонами і сатанинськими чарами. Усі ті, хто не досліджують
старанно Писання і не узгоджують свої бажання і життєві плани
з цим безпомилковим критерієм, усі ті, хто не шукають Бога в
молитві, бажаючи дізнатися Його волю, неминуче відхиляться
зі шляху правди і стануть жертвою обману сатани». – Свідоцтва
для церкви. – Т.5. – С.192.
«Не робіть в присутності незнайомих людей того, чого б ви не
дозволили собі зробити в присутності батька й матері, або того,
за що вам було б соромно перед Христом або святими ангелами...
Бережіться, бо все, що ви робите, відкрито перед очима
Бога і ангелів. Будь-яка зла справа, яку ви чините, обов’язково
торкається людей, які вас оточують. Спосіб ваших дій не тільки
відкриває, з якого матеріалу витканий ваш характер, а й дуже
впливає на оточуючих». – Там саме. – С.398, 399.
б. Як Яків підсумував своє життя з егоїстичним Лаваном? Яку
єдину відповідь міг надати йому Лаван? Буття 31:36-42, 44,
48-50.
36 І запалав Яків гнівом, і сварився з Лаваном. І відповів
Яків, і сказав до Лавана: Яка провина моя, який мій гріх, що ти
гнався за мною, 37 що ти обмацав усі мої речі? Що ти знайшов
зо всіх речей свого дому, положи тут перед моїми братами і
братами своїми, і нехай вони розсудять поміж нами двома. 38
Я вже двадцять літ із тобою. Вівці твої та кози твої не мертвили
свого плоду, а баранів отари твоєї я не їв. 39 Розшарпаного
диким звірем я не приносив до тебе, я сам ніс ту шкоду. Від
мене домагався ти того, що було вкрадене вдень, і що було
вкрадене вночі. 40 Бувало, що вдень з’їдала мене спекота, а
вночі паморозь, а мій сон мандрував від моїх очей. 41 Таке мені
двадцять літ у твоїм домі... Служив я тобі чотирнадцять літ за
двох дочок твоїх, і шість літ за отару твою, а ти десять раз зміняв
мені свою заплату! 42 Коли б не був при мені Бог батька мого,
Бог Авраамів, і не Той, Кого боїться Ісак, то тепер ти відіслав би
мене впорожні!... Біду мою й труд рук моїх Бог бачив, і виказав
це вчора вночі. (Бут.31:36-42)
44 А тепер ходи, я й ти вчинімо умову, і оце буде свідком
поміж мною й поміж тобою. (Бут.31:44)
48 І промовив Лаван: Ця могила свідок між мною й між тобою
сьогодні, тому то й названо ймення її: Гал-Ед 49 і Міцпа, бо
сказав: Нехай дивиться Господь між мною й між тобою, коли ми
розійдемося один від одного. 50 Коли ти будеш кривдити дочок
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моїх, і коли візьмеш за жінок понад дочок моїх, то не людина з
нами, а дивися Бог свідок між мною й між тобою! (Бут.31:48-50)
«Лаван не мав що заперечити і запропонував укласти заповіт
миру». – Патріархи і пророки. – С.193, 194.
«Лаван розумів, що багатоженство є гріхом, однак це через
його хитрощі Яків взяв дві дружини. Він добре знав, що ревнощі Лії та Рахілі спонукали їх дати своїх служниць Якову, що
заплутало сімейні стосунки і посилило нещастя його дочок.
І тепер, коли його доньки йшли від нього далеко і повністю
відокремлювалися від нього, він хотів, наскільки це можливо,
забезпечити їхнє щастя. Лаван не хотів, щоб Яків викликав ще
більше нещастя на себе і на Лію та Рахіль, взявши собі інших
дружин». – Духовні дари. – Т.3. – С.126.

2. Яких гріховних звичок Рахіль, очевидно, навчилася у свого батька?
Вівторок

11 серпня

3. ПОПЕРЕДУ НАСТУПНИЙ КРОК
а. Як Яків завершив свій життєвий досвід в Падані арамейському? Буття 31:51-54; 32:1.
51 А Яків сказав до Лавана: Ось ця могила, й ось той
пам’ятник, якого поставив я між собою й між тобою. 52 Свідок
ця могила, і свідок цей пам’ятник, що я не перейду цієї могили
до тебе, і ти не перейдеш до мене цієї могили та цього пам’ятника
на зле. 53 Розсудить між нами Бог Авраамів і Бог Нахорів, Бог
їхнього батька. І Яків присягнув Тим, Кого боїться його батько
Ісак. 54 І приніс Яків жертву на горі, і покликав братів своїх їсти
хліб. І вони їли хліб і ночували на горі. (Бут.31:51-54)
1 І встав Лаван рано вранці, і поцілував онуків своїх, і дочок
своїх, і поблагословив їх. І пішов, та й вернувся Лаван до місця
свого. (Бут.32:1)
«Для підтвердження ухвали вони влаштували бенкет. Ніч
минула в дружньому спілкуванні. На світанку Лаван зі своїми
людьми вирушив у дорогу. Це розділення поклало край будьяким стосункам поміж дітьми Авраама та жителями Месопотамії». – Патріархи і пророки. – С.194.
б. Що підбадьорило Якова, коли він, почавши свою дорогу на
батьківщину, отримав вітальне благословення? Буття 32:2, 3.
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2 А Яків пішов на дорогу свою. І спіткали його Божі Анголи.
3 І Яків сказав, коли їх побачив: Це Божий табір! І він назвав
ім’я тому місцю: Маханаїм. (Бут.32:2,3)
«Яків залишив Падан арамейський за Божественною вказівкою, та все ж, йдучи дорогою, по якій він, утікач, ішов двадцять
років тому, він був сповнений страху та недобрих передчуттів.
Гріх, який Яків учинив, обманувши батька, завжди був перед
ним. Божий обранець розумів, що його тривале вигнання було
прямим наслідком цього гріха. Такі думки не давали чоловікові
спокою ні вдень, ні вночі, а докори сумління робили подорож
сумною...
У міру того як подорож Якова наближалася до свого кінця,
думки про Ісава викликали в нього дедалі тривожні передчуття.
Після втечі Якова Ісав вважав себе єдиним спадкоємцем батьківського маєтку. Чутки про повернення Якова могли викликати
в нього побоювання, що Яків претендуватиме на спадок. Тепер
Ісав міг завдати братові багато лиха, напавши на нього не тільки
через бажання помститися, а й щоб остаточно відстояти своє
право на володіння багатством, яке він уже давно вважав своїм.
І знову Господь післав Якову ознаку Своєї Божественної
турботи. Коли він мандрував на південь від Ґілеядської гори,
два загони Небесних ангелів оточили караван, супроводжуючи
його в дорозі, немов сторожа. Яків пригадав своє давнє видіння
у Бет-Елі, а доказ того, що Божественні післанці, які подарували йому надію та мужність під час втечі з Ханаану, були його
хоронителями й під час повернення, приніс полегшення його
стурбованому серцю. І сказав він: «Це Божий табір!» І він назвав
ім’я тому місцю: Маханаїм» – «два загони ангелів», або «два
табори». – Там саме. – С.195.

3. Яким чином Господь утішив Якова у важкий час,
коли він залишив Лавана?
Середа

12 серпня

4. ПРИЧИНА ЗАНЕПОКОЄННЯ
а. Які мудрі запобіжні заходи вжив Яків заради своєї безпеки?
Буття 32:4-6.
4 І послав Яків послів перед собою до Ісава, брата свого, до
землі Сеїр, до краю едомського. 5 І наказав їм, говорячи: Скажіть
так моєму панові Ісавові: Так сказав раб твій Яків: Я мешкав
з Лаваном, і задержався аж дотепер. 6 І маю я вола та осла, і
отару, і раба, і невільницю. І я послав розказати панові моєму,
щоб знайти милість в очах твоїх. (Бут.32:4-6)
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«Яків розумів, що все ж необхідно подбати про власну
безпеку. Тому відіслав послів до брата з метою примирення,
навчивши їх, з якими словами мали звернутися до Ісава. Ще
до народження двох братів було провіщено, що старший служитиме молодшому, отож, аби спогади про це не стали причиною
озлоблення, Яків сказав слугам, що посилає їх до свого «пана
Ісава», а вони, ставши перед ним, мали назвати свого господаря:
«Раб твій Яків». Аби розвіяти побоювання, ніби молодший брат
повертається жебраком, щоб узяти свою частину батьківського
спадку, Яків звелів їм сказати: «І маю я вола та осла, і отару,
і раба, і невільницю. І я послав розказати панові моєму, щоб
знайти милість в очах твоїх» (Буття 32:6)». – Патріархи і
пророки. – С.195, 196.
«[Яків] не претендував на перевагу, але ввічливо звернувся до
свого брата, як до більш піднесеного, сподіваючись таким чином
пом’якшити гнів, який викликала його колишня поведінка». //
Ознаки часу, 20 листопада 1879 року.
б. Незважаючи на тактовність Якова, що відповіли вісники?
Буття 32:7.
7 І вернулися посли до Якова, та й сказали: Ми прийшли були
до брата твого до Ісава, а він також іде назустріч тобі, і чотири
сотні людей з ним. (Бут.32:7)
«Проте слуги повернулися без жодної відповіді, сповіщаючи, що Ісав нічого не сказав на дружні слова, але в супроводі
чотирьохсот чоловік рухається їм назустріч». – Патріархи і
пророки. – С.196.
в. Опишіть ситуацію Якова в той момент. Буття 32:8, 9.
8 І Яків сильно злякався, і був затурбований. І він поділив
народ, що був з ним, і дрібну та велику худобу, і верблюди на два
табори. 9 І сказав: Коли прийде Ісав до табору одного, і розіб’є
його, то вціліє позосталий табір. (Бут.32:8,9)
«[Яків] уже не міг повернути назад, а йти вперед також боявся. Його неозброєні, беззахисні люди були зовсім не готові до
такої зустрічі. Тому він розділив їх на два загони: якщо один з них
прийме удар на себе, інший матиме змогу втекти». – Там саме.

4. Наближаючись до Ісава, що Яків усвідомив про
те, як йому потрібно змінити своє ставлення до
брата?
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Четвер

13 серпня

5. ВИННИЙ ПОТРЕБУЄ НАДІЇ
а. Подібно до Йова, який досвід у той час переживав Яків? Йова
7:6, 20.
6 А дні мої стали швидчіші за ткацького човника, і в
марнотній надії минають вони... (Йов.7:6)
20 Я згрішив... Що ж я маю робити, о Стороже людський?
Чому Ти поклав мене ціллю для Себе, і я стався собі тягарем?
(Йов.7:20)
«Це була безлюдна гірська місцевість, лігвище диких звірів та
сховище для розбійників і вбивць. Беззахисний, самотній Яків у
глибокому відчаї впав на землю. Була північ. Усе, що було дорогим для нього в житті, знаходилось тепер далеко, наражаючись
на смертельну небезпеку. Думка про те, що саме через його гріх
над невинними людьми нависла така загроза, була найнестерпнішою». – Патріархи і пророки. – С.196, 197.
б. Опишіть природний стан кожного з нас і поясніть нашу єдину
надію. Ісаї 1:5, 6, 18-20.
5 У що будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете?
Хвора ваша вся голова, і все серце боляще... 6 Від підошви
ноги й аж до голови нема цілого місця на ньому: рани й ґудзі,
та свіжі порази невичавлені, і не позав’язувані, і оливою не
порозм’якшувані... (Iс.1:5,6)
18 Прийдіть, і будемо правуватися, говорить Господь: коли
ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг; якщо
будуть червоні, немов багряниця, то стануть мов вовна вони! 19
Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати.
20 А коли ви відмовитеся й неслухняними будете, меч пожере
вас, бо уста Господні сказали оце! (Iс.1:18-20)
«За своєю природою ми відчужені від Бога. Святий Дух так
описує наш стан: «мертві… через ваші провини й гріхи», «хвора ваша вся голова, і все серце боляще», «немає... здорового
місця». Сатана міцно тримає нас у своїх тенетах, «він уловив їх
для роблення волі своєї» (До ефесян 2:1; Ісаї 1:5, 6; 2 до Тимофія
2:26). Бог бажає зцілити й звільнити нас. Але оскільки для цього потрібно корінне перетворення і відновлення всього нашого
єства, ми повинні цілком підкоритися Йому.
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Боротьба зі своїм «я» – це найбільша битва, яку коли-небудь
приходилося вести людям. Щоб упокорити своє «я», повністю
підкоритися Божій волі, потрібно докладати зусиль. Без самовіддачі Богу для людини неможливе нове життя у святості». – Дорога до Христа. – С.43.

П’ятниця

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Чому Лавана розлютило те, що Яків пішов від нього,
незважаючи на його слова?
2. Яких гріховних звичок Рахіль, очевидно, навчилася
у свого батька?
3. Яким чином Господь утішив Якова у важкий час,
коли він залишив Лавана?
4. Наближаючись до Ісава, що Яків усвідомив про те,
як йому потрібно змінити своє ставлення до брата?
5. Тільки до Кого ми можемо звернутися за допомогою, відчуваючи докори сумління через наші проблеми?
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Урок 8

Субота, 22 серпня 2020 року

Жага благословення
«Той відказав: «Не пущу Тебе, коли не поблагословиш
мене» (Буття 32:27).
«Яків у важку хвилину життя звернувся до Бога з молитвою.
У нього було одне всепоглинаюче бажання: змінити свій характер». – Блаженства, промовлені на горі. – С.144.
Додаткові матеріали для вивчення:
Історія спасіння. – С.91-99.

Неділя

16 серпня

1. ЄДИНА НАДІЯ ЯКОВА
а. Що відчув Яків, коли почув, що Ісав іде в супроводі 400 осіб?
Що єдине він зміг зробити, перебуваючи в повному розпачі?
Буття 32:8 (перша частина), 10-13.
8 І Яків сильно злякався, і був затурбований… (Бут.32:8)
10 І Яків промовив: Боже батька мого Авраама, і Боже батька
мого Ісака, Господи, що сказав Ти мені: Вернися до Краю свого, і
до місця свого народження, і Я зроблю тобі добре. 11 Я не вартий
усіх отих милостей, і всієї вірности, яку Ти чинив був Своєму
рабові, бо з самою своєю палицею перейшов я був цей Йордан,
а тепер я стався на два табори. 12 Збережи ж мене від руки мого
брата, від руки Ісава, бо боюсь я його, щоб він не прийшов та
не побив мене і матері з дітьми. 13 А Ти ж був сказав: Учинити
добро учиню я з тобою добро; а нащадки твої покладу, як той
морський пісок, що його не злічити через безліч. (Бут.32:10-13)
«Гріховний шлях, яким йшов Яків, ошукавши свого батька,
завжди залишався в його пам’яті. Він знав, що його довготривале
вигнання було результатом його власного ухилення від абсолютної чесності, від закону правди. Він міркував про це і вдень,
і вночі, його совість звинувачувала його, і тому його дорога була
дуже сумною. Як йому хотілося ще раз пройти той шлях, на якому
він спіткнувся і де він накликав на свою душу пляму гріха. До скоєння свого гріха він відчував Боже схвалення, що надавало йому
мужності в труднощах і радості серед хвилювання і мороку. Він
давно не відчував такого глибокого, постійного миру. Однак він
із вдячністю згадував милість, яку Бог виявив до нього, видіння
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сяючої драбини і обітниці про допомогу і керівництво. Серйозно аналізуючи помилки і проступки свого життя, а також Боже
ставлення до нього, він смиренно визнав свою недостойність,
велику милість Бога і процвітання, яке увінчало його працю.
Коли вдалині перед ним з’явилися пагорби його рідної землі,
серце патріарха було глибоко зворушене. Він випробував свого
Бога і зрозумів, що Його обітниці правдиві; він вірив, що Бог буде
з ним, проте наблизившись до Едому, він дуже боявся Ісава». //
Ознаки часу, 20 листопада 1879 року.

1. Які ознаки Божої милості я повинен/на згадувати, коли переживаю кризу, подібно до Якова?
Понеділок

17 серпня

2. НАОДИНЦІ ЗІ СПАСИТЕЛЕМ
а. Який мудрий, тактичний план вирішив втілити Яків? Буття
32:14-22.
14 І він переночував там тієї ночі, і взяв із того, що під
руку прийшло, дар для Ісава, брата свого: 15 кіз двісті, і козлів
двадцятеро, овець двісті, і баранів двадцятеро, 16 верблюдиць
дійних та їх жереб’ят тридцятеро, корів сорок, а биків десятеро,
ослиць двадцятеро, а ослят десятеро. 17 І дав до рук рабів своїх
кожне стадо окремо. І сказав він до рабів своїх: Ідіть передо
мною, і позоставте відстань поміж стадом і стадом. 18 І він
наказав першому, кажучи: Коли спіткає тебе Ісав, брат мій,
і запитає тебе так: Чий ти, і куди ти йдеш, і чиє те, що перед
тобою? 19 то скажеш: Раба твого Якова це подарунок, посланий
панові моєму Ісавові. А ото й він сам за нами. 20 І наказав він і
другому, і третьому, також усім, що йшли за стадами, говорячи:
Таким словом будете говорити до Ісава, коли ви знайдете його,
21 і скажете: Ось і раб твій Яків за нами, бо він сказав: Нехай
я вблагаю його оцим дарунком, що йде передо мною, а потім
побачу обличчя його, може він підійме обличчя моє. 22 І йшов
подарунок перед ним, а він ночував тієї ночі в таборі. (Бут.32:1422)
«Яків зупинився під час своєї подорожі, щоб обміркувати
плани, як вгамувати гнів свого брата. Він не хотів необачно наражатися на небезпеку, але післав через своїх слуг щедрі подарунки
до Ісава, зі звісткою, яка повинна була справити сприятливе
враження. Він післав своїх дружин і дітей з усім майном вперед,
а сам залишився позаду. Він думав, що вигляд цієї безпорадної
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невеликої групи людей торкнеться почуттів Ісава, який, хоча був
сміливий і мстивий, але тим не менше залишався ще жалісливим
і м’яким стосовно слабких і беззахисних. Якби він спочатку побачив Якова, то розлютився б, і вони всі би загинули». // Ознаки
часу, 20 листопада 1879 року.
б. Поясніть пріоритети Якова в цей момент. Буття 32:23-25
(перша частина).
23 І встав він тієї ночі, і взяв обидві жінки свої, і обидві
невільниці свої та одинадцятеро дітей своїх, і перейшов брід
Яббок. 24 І він узяв їх, і перепровадив через потік, і перепровадив
те, що в нього було. 25 І зостався Яків сам… (Бут.32:23-25)
«Яків хотів залишитися наодинці зі своїм Богом. Була північ. Усе, що було дорогим для нього в житті, знаходилось тепер
далеко, наражаючись на смертельну небезпеку. Найгіркішою
краплею в цій чаші горя була думка про те, що його власний гріх
накликав цю велику небезпеку на його дружин і дітей, котрі були
невинні в тому гріхові, який скоїв він. Яків вирішив провести
ніч у покорі та молитві. Бог міг пом’якшити серце його брата.
Бог був його єдиним Притулком і Силою. У безлюдному місці,
що кишить розбійниками і вбивцями, він схилився на землю в
глибоких душевних стражданнях; його душа розривалася від
болю, зі щирим криком, змішаним зі слізьми, він підносив свою
молитву до Бога». – Там саме.
в. Яким чином полум’яна молитва Якова є прикладом для
прийдешніх поколінь? Псалом 46:1-4, 8.
1 Для дириґента хору. Синів Кореєвих. Псалом. 2 Всі народи,
плещіть у долоні, покликуйте Богові голосом радости, 3 грізний
бо Всевишній Господь, Цар великий всієї землі! 4 Він народи під
нас підбиває, а поган нам під ноги… (Пс.46:1-4)
8 бо Бог Цар усієї землі, співайте навчальний псалом!
(Пс.46:8)
«Яків переміг у боротьбі завдяки тому, що він був наполегливий і рішучий. Його досвід свідчить про силу наполегливої
молитви. Саме зараз нам слід навчитися цього уроку всеперемагаючої молитви, незгасаючої віри». – Літературний євангелизм. – С.81.

2. Крім принесення дарів, як Яків готувався до зустрічі
зі своїм братом?
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Вівторок

18 серпня

3. НІЧ БОРОТЬБИ
а. Що раптово сталося, коли Яків молився? Чому це важливо
для нас? Буття 32:25-27.
25 І зостався Яків сам. І боровся з ним якийсь Муж, аж поки
не зійшла досвітня зоря. 26 І Він побачив, що не подужає його,
і доторкнувся до суглобу стегна його. І звихнувся суглоб стегна
Якова, як він боровся з Ним. 27 І промовив: Пусти Мене, бо
зійшла досвітня зоря. А той відказав: Не пущу Тебе, коли не
поблагословиш мене. (Бут.32:25-27)
«Сильні руки несподівано лягли на плечі [Якова]. Він одразу
ж схопив нападника, оскільки подумав, що цей напад є замахом
на його життя, що він в руках розбійника або вбивці. Сувора боротьба. Ніхто не промовляє жодного слова. Однак Яків докладає
всю свою силу і не послаблює своїх зусиль ані на мить. Таким чином боротьба тривала до світанку, коли Незнайомець торкнувся
пальцем стегна Якова і він раптом став кульгавим. Тепер патріарх
зрозумів, Хто був його противником. Він знає, що фізично боровся з Небесним Вісником і тому його майже надлюдські зусилля
не принесли йому перемогу. Тепер він кульгавий і страждає від
гострого болю, але не послаблює свою хватку. Він падає на шию
Ангелу як переможений ворог, розкаяний та зламаний.
У натхненній історії цієї події Той, Хто боровся з Яковом,
названий людиною; Осія називає його Ангелом (див. Осії 12:5);
Яків же сказав: «бачив був Бога лицем у лице» (Буття 32:31).
Про нього також сказано, що він боровся з Богом. Велич Неба,
Ангел Заповіту, зійшов до Якова в образі людському й людській
подобі. Божественний Вісник використовував деяку силу, аби
звільнитися від хватки Якова; Він просить його: «Пусти Мене, бо
зійшла досвітня зоря». Однак Яків сподівався на Божі обітниці,
він довіряв Його обіцяному слову, яке настільки ж правдиве і
незмінне, як Його престол, і тепер, пройшовши через приниження, каяття і підпорядкування чужій волі, ця грішна, смертна
людина, якій властиво помилятися, може примиритися з Ісусом
Христом: «Не пущу Тебе, коли не поблагословиш мене». Який
прояв сміливості! Яка благородна віра, яка наполегливість і свята
довіра! Чи було це самовпевненістю і неналежним ставленням з
боку Якова? Якби це було так, він не залишився б живий за тих
обставин. Він не висував самовпевненої, хвалькуватої, зухвалої
вимоги, але мав впевненість тієї людини, котра усвідомлює
свою слабкість і недостойність і здатність Бога виконати Свою
обіцянку». // Ознаки часу, 20 листопада 1879 року.
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б. Яким чином Ісус велить нам бути наполегливими у молитві,
подібно до Якова? Від Луки 18:1-8
1 І Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди,
і не занепадати духом, 2 говорячи: У місті якомусь суддя був
один, що Бога не боявся, і людей не соромився. 3 У тому ж місті
вдова перебувала, що до нього ходила й казала: Оборони мене
від мого супротивника! 4 Але він довгий час не хотів. А згодом
сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся,
5 але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону
її, щоб вона без кінця не ходила, і не докучала мені. 6 І промовив
Господь: Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? 7 А чи
ж Бог в оборону не візьме обраних Своїх, що голосять до Нього
день і ніч, хоч і бариться Він щодо них? 8 Кажу вам, що Він їм
незабаром подасть оборону! Та Син Людський, як прийде, чи
Він на землі знайде віру?... (Лук.18:1-8)

3. Яким чином моє молитовне життя може більше
уподібнитися до молитовного життя Якова?
Середа

19 серпня

4. МИЛОСЕРДЯ ВСЕМОГУТНЬОГО
а. Чому могутній Ангел Заповіту не здобув перемогу над простою людиною? Йова 23:6 («Чи зо мною на прю Він з великою
силою стане? О ні, – Він наділить мене силою», переклад з
англ.); Від Луки 11:13.
6 Чи зо мною на прю Він з великою силою стане? О ні, тільки
б увагу звернув Він на мене! (Йов.23:6)
13 Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям
давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого
всім тим, хто проситиме в Нього? (Лук.11:13)
«І Він побачив, що не подужає його» (Буття 32:26) – Велич
Неба не подужає людину з пороху, грішну та смертну! Причина
полягає в тому, що людина вхопилася тремтячою рукою віри за
обітницю Бога, а Божественний Вісник не може залишити ту
людину, яка безпорадно повисла, каючись і плачучи, на Його
шиї. Його велике серце любові не може відвернутися від прохача,
не виконавши його прохання. Христос не хотів залишати Якова
без благословення, коли його душа була охоплена відчаєм». //
Ознаки часу, 20 листопада 1879 року.
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«Тремтячими руками [Яків] ухопився за Божі обітниці, й
Безмежна Любов не могла не відповісти на благання грішника». – Патріархи і пророки. – С.197.
б. Поясніть результат боротьби Якова і чому його ім’я було
змінено. Буття 32:28-33.
28 І промовив до нього: Як твоє ймення? Той відказав:
Яків. 29 І сказав: Не Яків буде називатися вже ймення твоє,
але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми, і подужав. 30 І
запитав Яків і сказав: Скажи ж Ім’я Своє. А Той відказав: Пощо
питаєш про Ймення Моє? І Він поблагословив його там. 31 І
назвав Яків ім’я того місця: Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у
лице, та збереглася душа моя. 32 І засвітило йому сонце, коли
він перейшов Пенуїл. І він кульгав на своє стегно. 33 Тому не
їдять Ізраїлеві сини жили стегна, що на суглобі стегна, аж до
сьогодні, бо Він доторкнувся був до стегна Якового, жили стегна.
(Бут.32:28-33)
«Помилка, яка привела Якова до гріха в здобутті первородства обманом, тепер була відкрита перед ним. Він не довіряв
Богові та Його обітницям так, як повинен був. Він виявив нетерплячість і спробував своїми власними зусиллями здійснити
те, що Бог міг зробити в Свій час і Своїм шляхом.
Ангел запитав у Якова: «Як твоє ймення?» І коли Яків відповів, Він сказав: «Не Яків буде називатися вже ймення твоє
[той, хто йде слідом, той, хто зайняв чуже місце], але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми, – і подужав» (Буття
32:29; 27:36, перекл. з англ.). Яків отримав благословення, якого
настільки жадала його душа; його гріх як загарбника і ошуканця
був прощений. Криза в його житті минула. У Своєму ставленні до
Якова Бог показує, що він не схвалить ані найменшої помилки
будь-кого зі Своїх дітей, а також Він не кине і не приведе до відчаю та смерті тих, які обмануті, спокушені і введені в гріх. Сумнів,
розгубленість і докори сумління зробили життя Якова гірким;
однак тепер все змінилося – який приємний мир і спокій в Бозі,
в запевненні про Його відновлену прихильність». – Історичні
нариси. – С.131, 132.

4. Поясніть духовні результати ночі боротьби Якова.
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Четвер

20 серпня

5. МІСІЯ ІНШОГО АНГЕЛА
а. Що сталося, коли Яків та Ісав зустрілися? Чому? Буття 33:1-4.
1 І звів Яків очі свої, та й побачив, аж ось іде Ісав, а з ним
чотири сотні людей. І він поділив своїх дітей на Лію, і на Рахіль,
і на обох невільниць своїх. 2 І поставив він тих невільниць і дітей
їх напереді, а Лію й дітей її передостанніми, а Рахіль та Йосипа
останніми. 3 А сам пішов перед ними, і вклонився до землі сім
раз, аж поки підійшов до брата свого. 4 І побіг Ісав назустріч
йому, і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його. І вони
заплакали. (Бут.33:1-4)
«У той час як Яків боровся з Ангелом в ту сповнену подіями ніч, до Ісава, щоб вплинути на його серце під час сну, був
післаний інший ангел, один з воїнства, яке бачив патріарх, що
охороняло його на шляху. Уві сні він побачив свого брата, який
ось уже двадцять років був у вигнанні далеко від батьківського
дому через страх перед його гнівом. Ісав бачив, як Яків сумував
за матір’ю, яка померла. Він бачив, як військо Боже оточувало
його. Ісав розповів своїм чотирьомстам воїнам про цей сон і
звелів, щоб вони не завдавали ніякого зла Якову, бо Бог батька
його був з ним...
Спираючись на посох, патріарх вийшов вперед назустріч
тому загонові воїнів, постійно кланяючись до землі на знак
поваги, а невелика група, яка супроводжувала його, очікувала
вирішення питання з глибокою тривогою. Вони бачили руки
Ісава, що обняли шию Якова, і як він притискав до своїх грудей
того, кому він так довго погрожував жахливою помстою. Помста
тепер змінилася на ніжні почуття, і той, хто колись жадав крові
свого брата, проливав сльози радості, його серце розтануло від
м’яких проявів любові та ніжності. Воїни в армії Ісава бачили
результат тієї ночі ридань і молитви, але вони нічого не знали
про боротьбу і перемогу. Вони зрозуміли почуття патріарха,
чоловіка і батька, стосовно його сім’ї та майна, але не бачили
зв’язок, який він мав з Богом, Котрий завоював серце Ісава, адже
Він – Той, Хто тримає всі серця у Своїй руці». // Ознаки часу,
20 листопада 1879 року.
б. Як закінчилася зустріч? Буття 33:10, 11, 15-17.
10 А Яків сказав: Ні ж бо! Коли я знайшов милість в очах
твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки. Бож я побачив
обличчя твоє, ніби побачив Боже лице, і ти собі уподобав мене.
11 Візьми ж благословення моє, що припроваджене тобі, бо Бог
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був милостивий до мене, та й маю я все. І благав він його, і той
узяв. (Бут.33:10,11)
15 І промовив Ісав: Позоставлю ж з тобою трохи з людей, що
зо мною. А той відказав: Пощо знаходжу я таку милість в очах
свого пана?. 16 І вернувся того дня Ісав на дорогу свою до Сеїру.
17 А Яків подався до Суккоту, і збудував собі хату, а для худоби
своєї поробив курені, тому назвав ім’я тому місцю: Суккот.
(Бут.33:15-17)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Які ознаки Божої милості я повинен/на згадувати,
коли переживаю кризу, подібно до Якова?
2. Крім принесення дарів, як Яків готувався до зустрічі
зі своїм братом?
3. Яким чином моє молитовне життя може більше
уподібнитися до молитовного життя Якова?
4. Поясніть духовні результати ночі боротьби Якова.
5. Яка сила є у ангелів, щоб змінити серце того, кого
я знаю?
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Урок 9

Субота, 29 серпня 2020 року

Час скорботи Якова
«Ой горе, бо це день великий, – немає такого, як він! А це
час недолі для Якова, та з нього він буде врятований!» (Єремії
30:7).
«Борись у молитві з Богом, як Яків. Борись! Згадай Ісуса,
Який у Гетсиманському саду молився до кривавого поту. Проси
невідступно і не покидай кімнати, доки не відчуєш себе сильним
у Бозі. Потім пильнуй, пильність і молитва допоможуть тобі перемогти усі злі нахили і Божа благодать може і буде звершувати
в тобі роботу перетворення». – Вісті для молоді. – С.131, 132.
Додаткові матеріали для вивчення:
Велика боротьба. – С.615-623, 629-631.

Неділя

23 серпня

1. ПІДГОТОВКА ДО НАШОГО ОСТАННЬОГО
ВИПРОБУВАННЯ
а. Як страждання Якова подібні до тих, які незабаром буде переживати народ Божий? Яка подія асоціюється з цим? Єремії
30:5, 6; Об’явлення 22:11, 12.
5 Бо так промовляї Господь: Почули ми голос страху,
переляку, й немаї спокою... 6 Запитайте й побачте, чи родить
мужчина? Чому ж це Я бачу, що в кожного мужа он руки його
на стегнах його, немов у породіллі, і всяке обличчя поблідло?
(Єр.30:5,6)
11 Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай
ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а
святий нехай ще освячується! 12 Ото, незабаром приходжу, і зо
Мною заплата Моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його.
(Об.22:11,12)
«Досвід, який пережив Яків тієї ночі боротьби і мук, символізує випробування, через яке повинен пройти Божий народ
напередодні Другого приходу Христа». – Патріархи і пророки. – С.201.
б. Що нам необхідно зрозуміти про закінчення випробування? Дії 1:7; Від Івана 9:4.
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7 А Він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу, що
Отець поклав у владі Своїй. (Дiї.1:7)
4 Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж
поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе
виконувати. (Iван.9:4)
«Бог не відкрив нам час, коли закінчиться проголошення цієї
звістки або коли період випробування підійде до завершення.
Те, що нам відкрито, ми повинні приймати самі і передавати
своїм дітям, але не слід прагнути дізнатися приховане від нас у
раді Всемогутнього...
До мене надходять листи з питаннями про те, чи є у мене особливе світло щодо термінів закінчення часу випробування. Я ж
відповідаю, що мені була дана така звістка: нині час працювати,
поки маємо день». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.191.

1. Чому Бог мудро вирішив не відкривати дату
закінчення випробування?
Понеділок		

24 серпня

2. НЕОБХІДНА ПИЛЬНІСТЬ
а. Чому ми, яким довірене велике світло, повинні бути дуже
пильними, готуючись до зустрічі нашого Господа з миром в
душі? 1 до Тимофія 5:24; 1 Петра 4:17.
24 У інших людей гріхи явні і йдуть перед ними на осуд, а за
іншими йдуть слідкома. (1Тим.5:24)
17 Бо час уже суд розпочати від Божого дому; а коли він
почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться
Божій Євангелії? (1Петр.4:17)
«Коли на суді розкриваються книги, тоді життя усіх, хто вірив в Ісуса, переглядається перед Богом. Почавши від перших
людей, які жили на землі, наш Заступник розглядає справи всіх
наступних поколінь і закінчує тими, хто живе в теперішній час.
Згадується кожне ім’я, справа кожного ретельно досліджується. Одні імена приймаються, інші – відкидаються». – Велика
боротьба. – С.483.
«Велике світло і переваги, які післані нам згори, вимагають від нас відповідно до світла святості й добрих справ. Якщо
що-небудь буде відсутнє, то Бог не прийме нас». – Свідоцтва
для проповідників. – С.454.
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б. Поясніть урочистість і надію, які пов’язані з цією реальністю.
Вихід 32:33; Єзекіїля 18:24, 27-30.
33 І промовив Господь до Мойсея: Хто згрішив Мені, того
витру із книги Своєї. (Вих.32:33)
24 А коли б справедливий відвернувся від своєї справедливости
й став робити кривду, усі ті гидоти, які робить несправедливий,
то чи такий буде жити? Усі справедливості його, які він робив,
не згадаються, за своє спроневірення, що він спроневірив, і за
гріх свій що згрішив, за них він помре! (Єз.18:24)
27 А коли б несп ра вед ливий ві дверн у вс я ві д своєї
несправед ливости, як у він чинив, і чинив би право та
справедливість, він душу свою при житті збереже. 28 І коли б
він побачив, і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то
конче буде він жити, не помре! 29 А Ізраїлів дім каже: Неправа
Господня дорога! Чи ж Мої дороги неправі, доме Ізраїлів? Чи ж то
не ваші дороги неправі? 30 Тому буду судити вас, доме Ізраїлів,
кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся,
і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на
спотикання! (Єз.18:27-30)
«Якщо хтось має непрощені гріхи, в яких він не розкаявся, то
ім’я такої людини буде викреслене з Книги життя, а запис про її
добрі діла буде витертий з Пам’ятної книги Божої...
Усі, які щиро розкаялися в гріхах і вірою прийняли Кров Христа як свою викупну Жертву, мають проти свого імені в Небесних
Книгах помітку про прощення. Оскільки вони стали спільниками праведності Христа, а їхні характери відповідають вимогам
Закону Божого, то їхні гріхи будуть викреслені, вони ж будуть
визнані гідними вічного життя». – Велика боротьба. – С.483.
«Як урочисто буде закінчуватися справа викуплення! Які важливі питання повинні бути вирішені! Зараз у Небесній святині
відбувається суд. Він триває вже багато років. Незабаром – ніхто
не знає, як скоро, – почнуть розглядати справи живих, і тоді в
присутності Бога буде досліджуватися наше життя. У цей час, як
ніколи раніше, кожній душі слід прийняти до уваги застереження Спасителя: «Уважайте, чувайте й моліться: бо не знаєте,
коли час той настане» (Від Марка 13:33)...
Коли завершиться слідчий суд, доля кожного буде вирішена
або на життя, або на смерть». – Там саме. – С.490.

2. Як я можу опинитися в небезпеці бути занадто
недбалим щодо мого духовного стану?

Вівторок

25 серпня

3. ГИДОТА СПУСТОШЕННЯ
а. Яке застереження ми повинні взяти до уваги з реального,
хоча також і символічного, досвіду раннього християнства?
Від Матвія 24:15, 16.
15 Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про
неї звіщав був пророк Даниїл, на місці святому, хто читає,
нехай розуміє, 16 тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають.
(Матв.24:15,16)
«Спаситель попередив Своїх послідовників: «Тож, коли ви
побачите ту «гидоту спустошення», що про неї звіщав був
пророк Даниїл, на місці святому, – хто читає, нехай розуміє, – тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають» (Від Матвія
24:15, 16; див. від Луки 21:20, 21). Коли прапори язичницького
Риму будуть підняті над святою землею, яка пролягає на декілька
сотень метрів поза стінами міста, послідовники Христа рятуватимуться втечею. Помітивши застережливу ознаку, всі, хто бажали
врятуватися, мали негайно втікати». – Велика боротьба. – С.26.
«Жоден християнин не загинув під час зруйнування Єрусалима; Христос залишив Своїм учням попередження, і ті, котрі
повірили Його словам, чекали появи обіцяної ознаки». – Там
саме. – С.30.
б. Як гидота спустошення аналогічно відбудеться в кінці історії
землі? Даниїла 12:1.
1 І повстане того часу Михаїл, великий той князь, що стоїть
при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від
існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований
із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі.
(Дан.12:1)
«Подібно до того як облога Єрусалиму римськими військами
стала сигналом для втечі юдейських християн, так само прояв влади з боку нашої держави [Сполучених Штатів] в указі,
який нав’язуватиме папську суботу, буде і для нас попередженням». – Маранафа. – С.180.
«Мені було вказано, що Ісус не вийде зі Святого Святих, доки
справа кожної людини не буде вирішена або на користь спасіння,
або на смерть, і що гнів Божий не запалає, поки Ісус не закінчить
Своє служіння у Святому Святих, не зніме з Себе священницький
одяг і не зодягнеться в ризи помсти. Тоді Ісус складе Свої повно73

важення Посередника між Отцем і людиною, а Бог не мовчатиме
більше, але зіллє Свою лють на тих, хто відкинув Його істину.
Я бачила, що гнів народів, лють Божа і суд над мертвими – це
три різні події, які відбудуться одна за іншою, і що Михаїл ще не
повстав, і час скорботи, подібно до якого ніколи не було, ще не
настав. У теперішній час тільки починає розгоратися ворожнеча
між народами, але коли наш Первосвященник завершить Своє
служіння у святині, Він встане, зодягнеться в ризи помсти, і тоді
зіллються сім останніх кар». – Ранні твори. – С.36.

3. Що відбувається, коли Ісус завершує Свою роботу
як наш Посередник?
Середа		

26 серпня

4. ЗОСЕРЕДЖУЮЧИ НАШУ ВІРУ
а. Яким чином час скорботи Якова аналогічний тому, що
відбудеться в кінці існування світу? Єремії 30:7 (перша частина); Об’явлення 13:11-17.
7 Ой горе, бо це день великий, немаї такого, як він! А це час
недолі для Якова... (Єр.30:7)
11 І бачив я іншу звірину, що виходила з землі. І вона мала
два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій. 12 І вона
виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб
земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в
неї вздоровлена була її рана смертельна. 13 І чинить вона великі
ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми.
14 І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй
чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити
образа звірини, що має рану від меча, та живе. 15 І дано їй
вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і
зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті
були. 16 І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і
вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю
або на їхні чола, 17 щоб ніхто не міг ані купити, ані продати,
якщо він не має знамена ймення звірини, або числа ймення
його...(Об.13:11-17)
«Коли заступництво Христа за людей закінчиться, тоді розпочнеться час горя. Доля кожної людини вже буде вирішена,
і більше не буде викупної Крові для очищення від гріхів... Так
само, як Якову загрожувала смерть від руки розгніваного брата,
так і Божий народ опиниться в небезпеці бути знищеним не74

честивими. І як патріарх боровся цілу ніч, щоб урятуватися від
руки Ісава, так і праведники день і ніч кликатимуть до Бога про
порятунок від ворогів, котрі оточуватимуть їх.
Сатана звинувачував Якова перед Божими ангелами, домагаючись права знищити його за скоєний гріх; він підбурив Ісава
виступити проти нього, а протягом усієї довгої ночі боротьби
патріарха нагадував йому про гріх, щоб позбавити мужності й
примусити залишити Бога». – Патріархи і пророки. – С.201.
б. Про що ми повинні згадати, коли сатана звинувачує нас у
наших гріхах? Ісаї 1:18; 26:3, 4.
18 Прийдіть, і будемо правуватися, говорить Господь: коли
ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг; якщо
будуть червоні, немов багряниця, то стануть мов вовна вони!
(Iс.1:18)
3 Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на
Тебе надію вона покладає. 4 Надійтеся завжди на Господа, бо в
Господі, в Господі вічна твердиня! (Iс.26:3,4)
«Коли Яків у відчаї вхопився за Ангела і зі сльозами благав
Його, Небесний Посланець, випробовуючи його віру, також нагадав йому про гріх і намагався звільнитися від нього. Однак це
не зупинило Якова. Він знав, що Бог милосердний, і повністю
віддався на Його милість. Яків нагадував про своє розкаяння і
благав про порятунок. Згадуючи своє минуле життя, він мало не
впав у розпач, але не відпускав Ангела; з голосінням і плачем, які
свідчили про жахливі душевні муки, він продовжував благати,
доки не переміг.
Таким буде досвід Божого народу в його останній боротьбі із
силами зла. Бог випробує їхню віру й непохитність, впевненість у
тому, що Його сила здатна врятувати їх. Сатана намагатиметься
викликати в них страх, навіюючи думки про те, що їхнє становище безнадійне, а гріхи надто великі, аби бути прощеними. Вони
глибоко усвідомлюватимуть свої недоліки і, згадуючи власне
життя, втратять усяку надію. Але пам’ятаючи про велику Божу
милість, відчуваючи щире розкаяння, ці люди благатимуть Його
про здійснення обітниць, даних у Христі для безпомічних грішників, що каються». – Там саме. – С.201, 202.

4. Які дві протилежні омани щодо нашого
сповідання гріха є небезпечними?
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Четвер		

27 серпня

5.ЗУСИЛЛЯ ЯКОВА
а. Що буде найбільшим занепокоєнням під час скорботи Якова?
Яка є підбадьорлива новина щодо цього? Ісаї 44:22; Єремії
30:7 (ост. частина).
22 Провини твої постирав Я, мов хмару, і немов мряку гріхи
твої, навернися ж до Мене, тебе бо Я викупив! (Iс.44:22)
… А це час недолі для Якова, та з нього він буде врятований!
(Єр.30:7)
«Якби Яків спочатку не розкаявся в тому, що згрішив, оманою
здобувши первородство, Бог не почув би його молитви і навіть
у Своїй милості не зберіг би йому життя. Так і під час великого
горя: якщо у Божому народі залишаться якісь невизнані гріхи
перше, ніж жах і муки спіткають його, він буде переможений;
розпач уб’є їхню віру, і вони не наважаться благати Бога про порятунок. Хоча Божі діти й будуть глибоко усвідомлювати власну
негідність, проте в них не залишиться прихованих гріхів, які
потрібно було б викривати. Їхні провини будуть змиті викупною
Кров’ю Христа, і вони навіть не згадають про них». – Патріархи
і пророки. – С.202.
б. Опишіть завзяття, з яким ми сьогодні повинні шукати Бога.
Від Матвія 11:12.
12 Від днів же Івана Христителя й досі Царство Небесне
здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його.
(Матв.11:12)
«[Від Матвія 11:12 цитується]. Зусилля тут означає святу
ревність, яку проявив Яків. Ми не повинні намагатися проявляти
зовнішні почуття, але тихо й наполегливо спрямовувати наші
прохання до престолу благодаті. Нашою роботою є смирення
душі перед Богом, сповідування гріхів і наближення з вірою до
Бога». – Щоб мені пізнати Його. – С.272.
«Праведні у своїх стражданнях будуть глибоко усвідомлювати
свою порочність, а також зі сльозами визнають свою цілковиту
негідність. Вони, подібно до Якова, матимуть надію на обітниці Бога через Христа, які дані таким залежним, безпорадним
грішникам, які каються». – Дух Пророцтва. – Т.1. – С.121, 122.

П’ятниця

28 серпня
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому Бог мудро вирішив не відкривати дату
закінчення випробування?
2. Як я можу опинитися в небезпеці бути занадто недбалим щодо мого духовного стану?
3. Що відбувається, коли Ісус завершує Свою роботу
як наш Посередник?
4. Які дві протилежні омани щодо нашого сповідання
гріха є небезпечними?
5. Як я можу завзятіше докладати реальних зусиль
стосовно Бога, подібно до Якова?
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ПОЖЕРТВУВАННЯ ПЕРШОЇ СУБОТИ ДЛЯ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Нам відомо, що у винограднику
Господньому потрібні працівники.
«Маючи таку правильно навчену
армію працівників, як наша молодь,
можна уявити, як швидко звістка про
розіп’ятого, воскреслого і прийдешнього Спасителя може бути донесена
всьому світові!» – Виховання. – С.271.
Робота є, і церква повинна
інвестувати в неї, аби бути впевне- ною, що наші діти та молодь
будуть «правильно навчені» і зможуть виконати доручення Господа:
«Ідіть, і навчіть всі народи».
Реформаційний Рух Адвентистів Сьомого Дня вкладає кошти в
роботу освіти у різних місцях, форматах і на різних мовах викладання,
щоб здійснити цю мету. Починаючи з навчання дітей і закінчуючи
вищою освітою у місіонерських школах, наша молодь закладає міцну
основу в «Справжній істині» найкращими методами, за допомогою
яких ця істина може бути представлена іншим людям.
«Справжня освіта – це навчання місіонерів. Кожен син і кожна донька Бога покликані бути місіонерами. Ми покликані на служіння Богові й
ближнім, і мета нашої освіти – зробити себе придатними для цього
служіння». – Служіння зцілення. – С.395.
«Аби зміцнити нашу молодь проти спокус ворога, ми організували
школи, в яких вони можуть бути підготовлені для того, щоби бути
корисними в цьому житті і для служіння Богові у вічності». – Поради
батькам, вчителям і студентам. – С.495.
Завдяки Божій милості ці організовані школи розширилися і тепер
мають супутникові програми, семінарські програми, також недавно
з’явилися освітні онлайн-платформи, щоб кожен міг мати доступ до
освіти. Ці онлайн-платформи наших шкіл у Колумбії та Сполучених
Штатах Америки дають можливість студентам здобути місіонерську
освіту незалежно від того, де вони проживають.
Підтримайте, будь ласка, освіту нашої молоді своїми щедрими
пожертвуваннями в цей фонд. Ваш щедрий дар допоможе в розвитку
цієї корисної галузі Божої роботи.
Заздалегідь дякуємо вам, і нехай Бог благословить дари і тих, хто
їх дає.
Відділ освіти Генеральної Конференції
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Реформацiя в домi
«І сказав Яків до дому свого, до всіх, хто був із ним: «Усуньте чужинних богів, які є серед вас, і очистьтеся, і змініть свою
одіж» (Буття 35:2).
«Бог бажає, щоби батьки поводилися розумно і провадили
життя так, аби кожна дитина могла отримати належне виховання». – Християнська родина. – С.163.
Додаткові матеріали для вивчення:
Виховання дітей. – С.555-559.

Неділя		

30 серпня

1. НОВА МІСЦЕВІСТЬ – НОВІ ПРОБЛЕМИ
а. Після зустрічі Якова з Ісавом, як Бог передбачив усе для його
переходу в іншу землю? Буття 33:17-20.
17 А Яків подався до Суккоту, і збудував собі хату, а для худоби
своєї поробив курені, тому назвав ім’я тому місцю: Суккот. 18 І
Яків, коли він прийшов із Падану арамейського, прибув спокійно
до міста Сихем у Краї ханаанському, і розтаборився перед містом.
19 І купив він кусок поля, де розклав намета свого, з руки синів
Гамора, батька Сихема, за сто срібняків. 20 І поставив там
жертівника, і назвав його: Ел-Елогей-Ізраїль. (Бут.33:17-20)
«Молитва патріарха у Бет-Елі про те, щоб Бог привів його в
мирі до рідного краю, була здійснена». – Патріархи і пророки. – С.204.
б. Що ми повинні взяти до уваги, зазначаючи зневагу, яку проявив Яків в управлінні сім’єю, коли він оселився на новому
місці? Буття 34:1; Від Матвія 6:13 (перша частина).
1 І вийшла була Діна, дочка Лії, яка вродила її Якову, щоб
подивитися на дочок того краю. (Бут.34:1)
13 І не введи нас у випробовування, але визволи нас від
лукавого…. (Матв.6:13)
«Батьки і матері, чи розумієте ви важливість відповідальності, покладеної на вас? Чи дозволяєте ви своїм дітям спілкуватися
з іншими дітьми, коли ви не присутні при цьому і не знаєте, чого
вони від них вчаться? Не дозволяйте їм залишатися наодинці з
іншими дітьми...
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Перед вами випробування і вибір: піти на ризик і образити
ваших сусідів, відіславши їхніх дітей назад, додому, чи задовольнити їх і дозволити їхнім дітям бути з вашими і, отже, наразити на небезпеку ваших власних дітей, які можуть дізнатися
те, що стане для них прокляттям на все життя». – Виховання
дітей. – С.114, 115.

1. Чому батькам необхідно бути особливо пильними
сьогодні стосовно дітей та молоді?
Понеділок		

31 серпня

2. ДІНУ ЗБЕЗЧЕЩЕНО
а. Що сталося, коли донька Якова, Діна, вийшла, маючи
ймовірно безпечний план подивитися на дочок того краю?
Як ця трагедія є застереженням для нас сьогодні? Буття
34:2; 1 до коринтян 15:33.
2 І побачив її Сихем, син Гамора хівеянина, начальника того
краю, і взяв її, і лежав із нею, і збезчестив її. (Бут.34:2)
33 Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї!
(1Кор.15:33)
«Хто шукає задоволень серед людей, які не бояться Бога, той
ступає на територію сатани, накликаючи на себе спокуси». – Патріархи і пророки. – С.204.
«На кожному кроці можна бачити зло і чути про нього.
Усюди знаходяться зваби до чуттєвих насолод і розгульного
життя». – Служіння зцілення. – С.363.
«Міста стають схожими на Содом, і наші діти щодня стикаються з багатьма пороками. Ті з них, хто відвідують громадські
школи, часто спілкуються з абсолютно занедбаними дітьми, яких
за межами школи виховує вулиця. Серця молодих людей дуже
сприйнятливі, і якщо вони знаходяться в поганому оточенні, то
сатана постарається використати занедбаних, вуличних дітей,
щоб чинити поганий вплив на добре вихованих дітей. Таким
чином, перш ніж батьки, які шанують суботу, дізнаються про
скоєне зло, уроки порочності вже засвоєні дітьми і розбестили
їхні душі». – Поради батькам, вчителям і студентам. – С.173.
«Чуттєвість гасить прагнення до святості та духовного процвітання». – Виховання дітей. – С.446.
б. Що повинно відвести нас від таких пасток? 1 до солунян 5:22.
22 Стережіться лихого в усякому вигляді! (1Сол.5:22)
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«Люди, на яких покладена відповідальність за Божу власність, таку як душі й тіла дітей, створених за Його подобою,
повинні спорудити бар’єри проти чуттєвих схильностей нашого
часу, які згубили фізичне і моральне здоров’я багатьох молодих
людей. Якщо простежити справжню причину багатьох злочинів,
скоєних за наших днів, то виявиться, що вона пояснюється невіглаством батьків і матерів, байдужих до даного питання». – Там
саме. – С.115.
«Є люди, котрі скажуть: «О, не треба бути такими скрупульозними. Незначний невинний флірт не зашкодить». І плотське
серце спонукає до спокуси й до реального потурання бажанням, які закінчуються гріхом. Це низький рівень моралі, що
не відповідає високому стандарту Закону Божого». – Медичне
служіння. – С.143.

2. Наскільки ймовірно, що така трагедія, як у випадку з Діною, може статися сьогодні?
Вівторок

1 вересня

3. ГОТОВИЙ ДАТИ ОБІЦЯНКУ
а. Як язичник Сихем розглядав свій обов’язок стосовно Діни?
Буття 34:3, 4, 6, 8, 11, 12. Яку крайню постанову Бог був змушений дати євреям щодо такої ситуації? Повторення Закону
22:28, 29.
3 І пригорнулася душа його до Діни, дочки Якової, і покохав
він дівчину, і говорив до серця дівочого. 4 І сказав Сихем до
Гамора, батька свого, говорячи: Візьми те дівча за жінку для
мене! (Бут.34:3,4)
6 І вийшов Гамор, Сихемів батько, до Якова, щоб поговорити
з ним. (Бут.34:6)
8 А Гамор говорив з ними, кажучи: Син мій Сихем, запрагла
душа його вашої дочки. Дайте ж її йому за жінку! (Бут.34:8)
11 І промовив Сихем до батька її та до братів її: Нехай я знайду
милість у ваших очах, і що ви скажете мені я дам. 12 Сильно
побільшіть на мене віно та дарунок, а я дам, як мені скажете, та
тільки дайте мені дівчину за жінку! (Бут.34:11,12)
28 Коли хто спіткає дівчину, що не була заручена, і схопить її,
і ляже з нею, і застануть їх, 29 то той чоловік, що лежав із нею,
дасть батькові тієї дівчини п’ятдесят шеклів срібла, і вона стане
йому за жінку, за те, що збезчестив її, не зможе він відпустити
її по всі свої дні. (Повт.22:28,29)
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б. Хоча Сихем не знав Божих стандартів для Його народу, і
здається, що він щиро покохав доньку Якова, проте яка небезпека з’явилася на обрії після пропозиції його батька? Буття
34:9, 10.
9 І посвоячтеся з нами, дайте нам ваші дочки, а наші дочки
візьміть собі. 10 І осядьтеся з нами, а цей край буде перед вами.
Сидіть і перемандруйте його, і набувайте на власність у нім.
(Бут.34:9,10)
«Щодо відносин Ізраїлю з оточуючими народами, Господь
проголосив через Мойсея: «Не складеш із ними заповіту, і не будеш до них милосердний. І не споріднюйся з ними... бо він відверне сина твого від Мене, і вони служитимуть іншим богам, – і
запалиться Господній гнів на вас, і Він скоро тебе вигубить».
«Бо ти святий народ для Господа, Бога твого, і Господь тебе
вибрав, щоб був ти Йому вибраним народом зо всіх народів, що
на поверхні землі» (Повторення Закону 7:2-4; 14:2).
Наслідки союзу з оточуючими народами були передбачені до
найменших подробиць». – Пророки і царі. – С.568, 569.
в. Як Боже застереження проти укладення шлюбу з невіруючими
продовжує звучати відлунням і для нас сьогодні? 2 до коринтян 6:14-18.
14 До чужого ярма не впрягайтесь з невірними; бо що
спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність
у світла з темрявою? 15 Яка згода в Христа з белійяаром? Або
яка частка вірного з невірним? 16 Або яка згода поміж Божим
храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік:
Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть
народом Моїм! 17 Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться,
каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і Я вас прийму, 18 і
буду Я вам за Отця, а ви за синів і дочок Мені будете, говорить
Господь Вседержитель! (2Кор.6:14-18)
«Якщо ти не бажаєш, щоб твій дім завжди був оточений тінню зла, не поєднуй свою долю з Божим ворогом». – Вісті для
молоді. – С.440.
«Від послідовників Христа вимагається, щоб вони вийшли
зі світу, відокремилися від нього і не торкалися до нечистого,
тільки тоді, згідно з обітницею, вони стануть за синів та дочок
Всевишнього, членами Його царської сім’ї. Але якщо зі свого
боку вони не виконають певних Богом даних умов, то не відчують на собі виконання цієї обітниці». – Свідоцтва для церкви. – Т.2. – С.441.
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3. У чому Симеон і Левій неправильно вчинили
відносно гріха Сихема?
Середа		

2 вересня

4. ВІРОЛОМНІ НАСЛІДКИ
а. Як сини Якова запропонували вирішити цю скрутну
ситуацію? Якою була відповідь? Буття 34:7, 13-24.
7 І прийшли сини Яковові з поля, коли почули, і засмутились
ці люди, і сильно запалав їхній гнів, бо той ганьбу зробив
в Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться.
(Бут.34:7)
13 І відповіли сини Якова Сихемові та Гаморові, батькові
його, підступом, сказали, бо він збезчестив Діну, сестру їх. 14 І
сказали до них: Ми не можемо зробити тієї речі, видати сестру
нашу чоловікові, що має крайню плоть, бо то ганьба для нас.
15 Ми тільки за те прихилимось до вас, коли ви станете, як ми,
щоб у вас був обрізаний кожний чоловічої статі. 16 І дамо вам
своїх дочок, а ваших дочок візьмемо собі, й осядемось із вами,
і станемо одним народом. 17 А коли ви не послухаєте нас, щоб
обрізатися, то ми візьмемо свої дочки, та й підемо. 18 І їхні слова
були добрі в очах Гамора та в очах Сихема, сина Гаморового.
19 І не загаявся юнак той учинити ту річ, бо полюбив дочку
Якова. А він був найповажніший у всім домі батька свого. 20 І
прибув Гамор та Сихем, син його, до брами міста, і промовили
до людей свого міста, говорячи: 21 Ці люди вони приязні до нас,
і нехай осядуть у краю, і нехай перемандрують його, а цей край
ось розлогий перед ними. Дочок їхніх візьмімо собі за жінок,
а наших дочок даймо їм. 22 Тільки за це прихиляться до нас
ці люди, щоб сидіти з нами, і щоб стати одним народом, коли
в нас буде обрізаний кожен чоловічої статі, як і вони обрізані.
23 Отара їхня, і майно їхнє, і вся їхня худоба хіба не наші вони?
Тільки прихилімося до них, і нехай вони осядуть із нами. 24 І
послухали Гамора та Сихема, сина його, усі, хто виходив з брами
його міста. І були обрізані всі чоловічої статі, усі, хто виходив з
брами міста його. (Бут.34:13-24)
б. Незважаючи на укладену дружелюбну угоду, який
жахливий вчинок згодом зробили два сина Якова? Як ми
застережені проти такого способу, яким вони спробували виправдати свою зраду? Буття 34:25-29, 31; Від Матвія 5:13.
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25 І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два
сини Яковові, Симеон і Левій, брати Дінині, взяли кожен меча
свого, і безпечно напали на місто, і повбивали всіх чоловіків.
26 Також Гамора й Сихема, сина його, забили мечем, і забрали
Діну з дому Сихемового, та й вийшли. 27 Сини Якова напали
на трупи, і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню
сестру. 28 Забрали дрібну й велику худобу їх, і осли їх, і що було
в місці, і що на полі, 29 і ввесь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і
їхніх жінок забрали в неволю, і пограбували все, що де в домі
було. (Бут.34:25-29)
31 А вони відказали: Чи він мав би зробити нашу сестру
блудницею? (Бут.34:31)
13 Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не
придасться вона вже нінащо, хіба щоб надвір була висипана та
потоптана людьми. (Матв.5:13)
«Перебування Якова та його синів у Сихемі закінчилося
насильством і кровопролиттям. Його єдина донька зазнала
ганьби та горя, а двоє її братів вдалися до вбивства; усе місто
було зруйноване і знищене у відплату за беззаконня, яке вчинив
необачний юнак...
Підступна жорстокість Симеона та Левія не була безпідставною, проте їхня розправа над мешканцями Сихема була тяжким
гріхом». – Патріархи і пророки. – С.204.
«Благочестя на словах при відсутності його живих принципів
так само є марним, як і сіль, яка втратила свої властивості. Безпринципний за сповіданням християнин – це привід для розмов,
ганьба для Христа і безчестя для Його імені». – Свідоцтва для
церкви. – Т.2. – С.443.
в. Що усвідомив Яків про серйозні недоліки у своєму керівництві
сім’єю? Який промінь надії осяяв його серце? Буття 34:30;
35:1.
30 І сказав Яків до Симеона й до Левія: Ви зробили мене
нещасливим, бо зробили мене зненавидженим у мешканців
цього краю, у ханаанеянина й периззеянина. Ми люди
нечисленні, а вони зберуться на мене, та й поб’ють мене, і буду
знищений я та мій дім. (Бут.34:30)
1 І сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бет-Елу, і там
осядься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти
втікав був перед Ісавом, братом своїм. (Бут.35:1)
«Яків розумів: те, що сталось, викликало глибоке приниження. Його сини виявили жорстокість і обман. У його таборі були
такі, що вклонялися фальшивим богам; ідолопоклонство певною
мірою пустило коріння навіть у його сім’ї. Чи не вчинить із ними
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Бог так, як вони на те заслуговували, чи не віддасть їх на помсту
навколишнім народам?
У той час коли Якова пригнічували ці переживання, Господь
звелів йому вирушити на південь, до Бет-Елу. Думка про це
місце нагадала патріархові не тільки його видіння, в якому він
бачив ангелів і чув Божі обітниці милості, а й про те, як він там
поклявся, що Господь буде його Богом». – Патріархи і пророки. – С.205.

4. Чому настільки важливо, щоб я представив
світові правильний приклад?
Четвер		

3 вересня

5. ПОВЕРНЕННЯ НА БОЖУ ДОРОГУ
а. Поясніть життєво важливий крок, який Яків зробив для
відновлення сім’ї, і опишіть вражаючі результати. Буття
35:2-5.
2 І сказав Яків до дому свого, до всіх, хто був із ним: Усуньте
чужинних богів, які є серед вас, і очистьтеся, і змініть свою одіж.
3 І встаньмо, і підім до Бет-Елу, і зроблю я там жертівника Богові,
що відповів мені в день мого утиску, і був зо мною в дорозі, якою
ходив я. 4 І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в
їх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом,
що перед Сихемом. 5 І вирушили вони. І великий жах обгорнув
ті міста, що навколо них, і вони не гналися за синами Якова.
(Бут.35:2-5)
«Коли Яків згадав, як незвично Бог повівся з ним, у нього
потепліло на душі. Його діти також були зворушені цією упокорюючою силою; він використав найефективніший засіб, аби
підготувати їх до поклоніння Богові, коли вони прийдуть до
Бет-Елу». – Патріархи і пророки. – С.205.
«Яків був смиренний і зажадав, щоб і його сім’я упокорилася
та віддала всі свої прикраси, тому що він повинен був звершити
очищення їхніх гріхів, підносячи жертву Богові, благаючи Його
за них, аби Він не допустив їхнього знищення іншими народами». – Духовні дари. – Т.3. – С.137.
б. Як можуть віруючі люди у кожному столітті бути натхненними тим новим досвідом, який Яків пережив у Бет-Елі? Буття
35:6, 7; Дії 19:18-20.
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6 І прибув Яків до Лузу, що в землі ханаанській, цебто до
Бет-Елу, він і ввесь народ, що був з ним. 7 І збудував він там
жертівника, та й назвав те місце: Ел Бет-Ел, бо там явився йому
Бог, коли він утікав перед своїм братом. (Бут.35:6,7)
18 І багато-хто з тих, що ввірували, приходили, визнаваючи
та відкриваючи вчинки свої. 19 І багато-хто з тих, що займалися
чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили. І
злічили ціну їх, і вийшло на срібло п’ятдесят тисяч драхм. 20
Так могуче росло та зміцнялося Божеє Слово! (Дiї.19:18-20)
«Бог прийняв зусилля Якова, докладені для усунення зла з
його сім’ї, і явився йому і благословив його і оновив дану йому
обітницю, бо його страх був перед Ним». – Там саме.
«Спаліть магічні книги; спаліть усі до останньої; спаліть
усі – так, знищте все, що допустить зв’язок між вами і силами
темряви! «Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, – каже
Господь, – і не торкайтесь нечистого, – і Я вас прийму» (2
до коринтян 6:17). Це те, що ми повинні бажати зробити. Ми
прагнемо схилитися у шані перед Богом Небесним». – Проповіді
та бесіди. – Т.2. – С.68.

П’ятниця

4 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому батькам необхідно бути особливо пильними
сьогодні стосовно дітей та молоді?
2. Наскільки ймовірно, що така трагедія, як у випадку
з Діною, може статися сьогодні?
3. У чому Симеон і Левій неправильно вчинили
відносно гріха Сихема?
4. Чому настільки важливо, щоб я представив світові
правильний приклад?
5. Яку реформацію мені, можливо, необхідно зробити
в моїй родині?
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Урок 11

Субота, 12 вересня 2020 року

Плоди в сiм’ї
«Як хто служить Мені, хай іде той за Мною, і де Я, там буде
й слуга Мій. Як хто служить Мені, того пошанує Отець» (Від
Івана 12:26).
«За допомогою одкровення [Божої] благодаті, серця, які
колись були байдужими або відчуженими, можуть бути поєднані». – Дивовижна Божа благодать. – С.115.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.206-212.

Неділя

6 вересня

1. ПОКАЯННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
а. Незважаючи на прагнення Якова бути вірним Богові, яка
ситуація впродовж багатьох років існувала в його родині й
чому? Приповісті 26:21; 27:15.
21 Вугілля для жару, а дрова огневі, а людина сварлива щоб
сварку розпалювати. (Пр.26:21)
15 Ринва, постійно текуча слотливого дня та жінка сварлива
однакове… (Пр.27:15)
«Гріх Якова та низка подій, до яких він призвів, звичайно,
справили свій лихий вплив, принісши гіркі плоди в характері
та житті його синів. Ставши дорослими, вони виявили глибокі
пороки. Наслідки багатоженства наклали відбиток на сім’ю. Це
страшне зло висушило джерело любові і послабило найсвященніші зв’язки. Ревнощі матерів робили гіркими сімейні стосунки;
діти виросли лихими і свавільними, завдаючи батькові чимало
клопоту й горя». – Патріархи і пророки. – С.208, 209.
б. Чому сьогодні нас може надихнути те, як Господь вшанував
рішучу реформацію Якова в його родині? Буття 35:9-15; Від
Івана 12:26.
9 І ще явився Бог до Якова, коли він прийшов був із Падану
арамейського, і поблагословив його. 10 І сказав йому Бог: Ім’я
твоє Яків. Не буде вже кликатися ім’я твоє Яків, але Ізраїль буде
ім’я твоє. І назвав ім’я йому: Ізраїль. 11 І сказав йому Бог: Я Бог
Всемогутній! Плодися й розмножуйся, народ і громада народів
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буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх. 12 А той Край, що я
дав його Авраамові та Ісакові, дам його тобі, і нащадку твоєму
по тобі дам Я той Край. 13 І вознісся Бог з-понад нього в місці,
де з ним говорив. 14 І поставив Яків пам’ятника на тому місці,
де Він говорив з ним, пам’ятника кам’яного, і вилив на нього
винне лиття, і полив його оливою. 15 І назвав Яків ім’я місцю,
що там говорив із ним Бог: Бет-Ел. (Бут.35:9-15)
26 Як хто служить Мені, хай іде той за Мною, і де Я, там буде й
слуга Мій. Як хто служить Мені, того пошанує Отець. (Iван.12:26)
«Усуньте гріх, а потім пригорніться до Всемогутнього, Який
може омити всяку пляму гріха. Зараз необхідно звершити цю
роботу упокорення, і ми повинні визнати свої гріхи і наблизитися до Бога, аби Він міг написати «Прощення» навпроти наших
імен». – Рукописи. – Т.9. – С.252.

1. Як життя Якова надає надію кожній сім’ї, яка бореться?
Понеділок		

7 вересня

2. ПРОСУВАЮЧИСЬ ВПЕРЕД
а. Як час смерті Рахілі показав Божу силу, яка зробила її переможницею? Буття 35:16-20 (порівняйте з Буття 31:30, 32,
34; 35:4).
16 І він рушив із Бет-Елу. І була ще ківра землі до Ефрати, а
Рахіль породила, і були важкі її пологи. 17 І сталося, коли важкі
були її пологи, то сказала їй баба-сповитуха: Не бійся, бо й це
тобі син. 18 І сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то
назвала ім’я йому: Бен-Оні, а його батько назвав його: Веніямин.
19 І вмерла Рахіль, і була похована на дорозі до Ефрати, це є
Віфлеєм. 20 І поставив Яків пам’ятника на гробі її, це надгробний
пам’ятник Рахілі аж до сьогодні. (Бут.35:16-20)
30 А тепер справді підеш, бо ти сильно затужив за домом
батька свого. Але нащо ти покрав моїх богів? (Бут.31:30)
32 При кому ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед
нашими братами пізнай собі, що твого в мене, і візьми собі. А
Яків не знав, що Рахіль їх покрала. (Бут.31:32)
34 А Рахіль узяла божки, і вложила їх до сідла верблюда, та й
сіла на них. І обмацав Лаван усього намета, і нічого не знайшов.
(Бут.31:34)
4 І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їх
руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом, що
перед Сихемом. (Бут.35:4)
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б. Яке застереження ми сьогодні маємо винести з серйозної
духовної поразки: як гріх Рувима, первістка Якова, став причиною того, що він втратив благословенні переваги первородства? Буття 35:21, 22; Приповісті 6:32, 33.
21 І рушив Ізраїль, і розтягнув намета свого далі до Мі?далЕдеру. 22 І сталося, коли Ізраїль перебував у тім краї, то
Рувим пішов і ліг із Білгою, наложницею батька свого. І почув
Ізраїль, і було це злим йому. А в Якова було дванадцятеро синів.
(Бут.35:21,22)
32 Хто чинить перелюб, не має той розуму, він знищує душу
свою, 33 побої та сором він знайде, а ганьба його не зітреться…
(Пр.6:32,33)
«По дорозі до Єфрати ще один злочин ліг темною плямою
на родину Якова, внаслідок чого Рувим, первородний син, був
позбавлений переваги і почестей первородства». – Патріархи
і пророки. – С.206.
«Я не маю ані найменшої довіри до тих, хто є пастирями отари
і користуються протягом багатьох років Божим милосердям у
вигляді викриттів, застережень і умовлянь, але приховали свої
злі шляхи і продовжують йти ними, плекаючи в своїх серцях гріх
перелюбу, чим нахабно порушують Закон Божий. Ми можемо
таким людям надати можливість зі страхом і трепетом працювати для свого власного спасіння після того, як було зроблено все,
щоб виправити їх; але ні в якому разі ми не повинні довіряти
їм піклування про душі інших людей. Оманливі псевдопастирі!» – Свідоцтва для проповідників. – С.428.
в. Зробіть порівняння: коли Яків віддав перевагу волі Божій
як своєму великому пріоритету, як він був благословенний
миром і процвітанням? Буття 35:27-29; 36:6, 7.
27 І прибув Яків до Ісака, свого батька, до Мамре, до Кир’ятАрби, цебто Хеврону, що там жив Авраам та Ісак. 28 І були
Ісакові дні сто літ і вісімдесят літ. 29 І впокоївся Ісак та й помер,
і прилучився до своєї рідні, старий та нажившись. І поховали
його Ісав та Яків, сини його. (Бут.35:27-29)
6 І взяв Ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі
дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що
набув у ханаанській землі, та й пішов до Краю від обличчя
Якова, брата свого, 7 бо маєток їх був більший, щоб пробувати
їм разом, і край їх часового замешкання не міг вмістити їх через
їхню худобу. (Бут.36:6,7)
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«Яків та Ісав зустрілися біля смертного ложа батька. Колись
старший брат чекав такої нагоди як можливості помститися, але з
того часу його почуття зазнали великої зміни. Яків, цілком задоволений духовними благословеннями первородства, відмовився
від батьківського багатства, яке переходило йому як спадок на
користь старшого брата. Це була та єдина спадщина, яку цінував
і якої так прагнув Ісав. Вони вже не мали один до одного заздрощів або ненависті, однак розлучилися; Ісав рушив на гору Сеїр.
Щедрий на благословення Бог, окрім духовного скарбу, якого
він так прагнув, дарував Якову і земне багатство... Ця розлука
відповідала Божественному наміру щодо Якова. Оскільки в релігійних віруваннях братів була велика розбіжність, краще для
них було жити окремо». – Патріархи і пророки. – С.207.

2. Які неприпустимі сфери мого життя можуть бути
змінені, якщо я підкорюся Богові?
Вівторок

8 вересня

3. ВИБІР ЗА НАМИ
а. На які вмовляння нам необхідно звернути увагу,
розмірковуючи про відкидання Ісавом Божого обрання
благодаті? До римлян 9:13.
13 як і написано: Полюбив Я Якова, а Ісава зненавидів.
(Рим.9:13)
«Ісав і Яків однаковою мірою отримали пізнання про Бога,
обидва мали змогу ходити дорогами Його Заповідей і користуватися Його ласкою, однак це не було їхнім спільним бажанням...
Те, що Ісав був позбавлений благословення спасіння, не
було результатом упередженого Божого вибору. Дари Його благодаті через Христа доступні для всіх. Не існує іншого вибору,
окрім того, який робить сама людина і який може призвести її
до загибелі. Бог виклав у Своєму Слові умови, додержуючись
яких кожна душа може отримати вічне життя; це – послух Його
Заповідям через віру в Христа. Бог надає перевагу характеру,
який узгоджується з Його Законом; кожний, хто відповідатиме
нормам Його вимог, увійде до Царства Слави... [Від Івана 3:36;
Від Матвія 7:21 цитується]. А у книзі Об’явлення Він проголошує: «Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на
дерево життя, і ввійти брамами в місто» (Об’явлення 22:14).
Саме про такий вибір, що має відношення до спасіння людини,
говорить Слово Боже.
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Кожна душа, яка зі страхом і трепетом здійснює своє спасіння,
вважається обраною. Обраним є той, хто, зодягнувшись у повну
зброю Божу, змагатиметься добрим подвигом віри. Обраним
можна вважати того, хто пильнуватиме в молитві, досліджуватиме Писання і уникатиме спокус. Обраним є той, хто збереже віру
і виконуватиме кожне слово, що виходить із Божих уст. Умови
викуплення пропонуються всім, однак його результатами користуватимуться ті, хто підкорився цим умовам». – Патріархи
і пророки. – С.207, 208. [Виділено автором книги].
б. Про що ми, подібно до Якова, повинні завжди пам’ятати? 2
до коринтян 4:18.
18 коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме
дочасне, невидиме ж вічне! (2Кор.4:18)
«Ісав знехтував благословеннями заповіту. Він більше цінував дочасні скарби, ніж духовні блага, тому й отримав те, чого
прагнув. Його відокремлення від Божого народу стало наслідком зробленого ним свідомого вибору. Яків обрав спадщину
віри». – Там саме. – С.208.

3. Незважаючи на помилки Якова, чому варто брати за приклад його, а не Ісава?
Середа		

9 вересня

4. УНИКАЮЧИ БАТЬКІВСЬКОГО УПЕРЕДЖЕНОГО СТАВЛЕННЯ
а. Як нерозумно поводився Яків стосовно свого сина Йосипа?
Буття 37:3, 4.
3 А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у
нього сином старости. І він справив йому квітчасте вбрання. 4
І бачили його браття, що їх батько полюбив його над усіх братів
його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно.
(Бут.37:3,4)
«Серед [синів Якова] був один, котрий дуже відрізнявся
вдачею, – Йосип, старший син Рахілі, рідкісна фізична краса
якого, здавалося, була відображенням внутрішньої краси душі та
духа. Цнотливий, енергійний та життєрадісний характер юнака
свідчив про непохитні моральні принципи. Він прислухався до
повчань батька і підкорявся Богові... Яків усім серцем полюбив
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дитину, що народилась йому в старості. Він «любив Йосипа над
усіх синів своїх».
Проте навіть це ніжне почуття стало причиною лиха та суму.
Яків вчинив необачно, показавши, що віддає перевагу Йосипові; це викликало ревнощі його інших синів». – Патріархи і
пророки. – С.209.
б. Яким чином наше ставлення до зростаючих дітей може сприяти розвитку доброти в їхньому характері? 1 до Тимофія 5:21;
Якова 3:17.
21 Заклинаю тебе перед Богом й Ісусом Христом та вибраними
Анголами, щоб ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи
з упередженням. (1Тим.5:21)
17 А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім
спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів,
безстороння та нелукава. (Як.3:17)
«У Бога немає улесливості, і ніяка пристрасть, ніяке лицемірство не повинні вноситися або підтримуватися у наших
сім’ях, церквах чи установах». – Е.Г. Уайт. Матеріали 1888
року. – С.1821.
в. Йосип був вірний і слухняний, а також значно зріс завдяки
стражданням. Які ж загальні слова застереження дані всім
нам проти того, щоб балувати або віддавати перевагу одним
дітям над іншими? Ісаї 3:4, 5.
4 і за правителів дам юнаків, і дітваки запанують над ними!
5 І буде чавити народ один одного, і кожен свого ближнього!
Повстане хлопчак на старого, а легковажений на поважаного...
(Iс.3:4,5)
«У своїй сліпій та нерозумній любові ви обоє в усьому поступаєтеся своїй дитині. Ви дозволили доньці тримати кермо
влади у своїх маленьких рученятах, і вона стала керувати вами
обома ще до того, як навчилася ходити. Що можна очікувати
від майбутнього, якщо взяти до уваги минуле?.. Твоя донька, з її
теперішніми звичками і характером, ніколи не побачить Царства
Божого. І ви, її батьки, станете тими людьми, які закриють перед
нею райські ворота. Якщо подібне станеться, як воно позначиться
на вашому спасінні?» – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.383.

4. Чому мені необхідно ретельно уникати
підлещування, пристрасті та заздрості?
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Четвер		

10 вересня

5. ЗАТАЄНА НЕНАВИСТЬ ЧЕРЕЗ РЕВНОЩІ
а. Наскільки глибоко сини Якова занурилися в тенета гірких
ревнощів проти свого молодшого брата Йосипа? Буття
37:13-18, 24, 28, 31, 32.
13 І сказав Ізраїль до Йосипа: Таж брати твої пасуть у Сихемі!
Іди ж, і я пошлю тебе до них! А той відказав йому: Ось я! 14 І
сказав він до нього: Піди но, побач стан братів твоїх і стан отари,
та й дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і
той прибув до Сихему. 15 І знайшов його один чоловік, а він ось
блукає по полю. І запитав його той чоловік, кажучи: Чого ти
шукаєш? 16 А той відказав: Я шукаю братів своїх. Скажи ж мені,
де вони випасають? 17 І сказав той чоловік: Вони пішли звідси,
бо я чув, як казали вони: Ходімо до Дотаїну. І пішов Йосип за
своїми братами, і знайшов їх у Дотаїні. 18 А вони побачили його
здалека, і поки він наблизився до них, то змовлялися на нього,
щоб убити його. (Бут.37:13-18)
24 І взяли його, та й кинули його до ями, а яма та порожня
була, не було в ній води. (Бут.37:24)
28 І коли проходили мідіяніти, купці, то витягли й підняли
Йосипа з ями. І продали Йосипа ізмаїльтянам за двадцять
срібняків, а ті повели Йосипа до Єгипту. (Бут.37:28)
31 А вони взяли Йосипове вбрання, і зарізали козла, і
вмочили вбрання в кров. 32 І послали вони квітчасте вбрання, і
принесли до свого батька, та й сказали: Оце ми знайшли. Пізнай
но, чи це вбрання твого сина воно, чи ні? (Бут.37:31,32)
«Брати [Йосипа] помітили його наближення, але їхні серця,
сповнені лютої ненависті, не пом’якшились від думки про довгу
дорогу, яку Йосип пройшов, аби побачити їх, про його втому і
голод, про вияв гостинності та братерської любові, яких він чекав від них. Побачивши одяг Йосипа, що свідчив про особливу
батьківську любов до нього, вони сповнилися шаленства: «Ось
іде той сновидець!» – глузливо вигукнули вони. Заздрощі й бажання помсти, які вони так довго виношували, тепер повністю
опанували ними». – Патріархи і пророки. – С.210, 211.
б. До чого призводять ревнощі і що є найжорстокішою
ілюстрацією цього в історії? Приповісті 6:34, 35; Від Матвія
27:17-23.
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34 бо заздрощі лютість мужчини, і не змилосердиться він
у день помсти: 35 він не зверне уваги на жоден твій викуп, і не
схоче, коли ти гостинця прибільшиш! (Пр.6:34,35)
17 І, як зібрались вони, то сказав їм Пилат: Котрого бажаєте,
щоб я вам відпустив: Варавву, чи Ісуса, що зветься Христос? 18 Бо
він знав, що Його через заздрощі видали. 19 Коли ж він сидів на
суддевім сидінні, його дружина прислала сказати йому: Нічого
не май з отим Праведником, бо сьогодні вві сні я багато терпіла
з-за Нього... 20 А первосвященики й старші попідмовляли народ,
щоб просити за Варавву, а Ісусові смерть заподіяти. 21 Намісник
тоді відповів і сказав їм: Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам
відпустив? Вони ж відказали: Варавву. 22 Пилат каже до них: А
що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали:
Нехай розп’ятий буде!... 23 А намісник спитав: Яке ж зло Він
зробив? Вони ж зачали ще сильніше кричати й казати: Нехай
розп’ятий буде! (Матв.27:17-23)
«Усе життя і вчення Христа були безперервними уроками
упокорення, доброзичливості, чесноти і самозречення. Це було
постійним докором самоправедному, прискіпливому духу, який
проявляли юдеї. Сатана вів їх далі, доки вони не почали шаленіти
від простого згадування про чудесні справи Христа, які відволікали увагу народу від них... Його доброта зробила Його предметом
їхньої заздрості та ненависті і в несамовитій люті вони кричали:
«Розіпни Його! Розіпни Його!». – Духовні дари. – Т.4А. – С.117.

П’ятниця

11 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як життя Якова надає надію кожній сім’ї, яка бореться?
2. Які неприпустимі сфери мого життя можуть бути
змінені, якщо я підкорюся Богові?
3. Незважаючи на помилки Якова, чому варто брати
за приклад його, а не Ісава?
4. Чому мені необхідно ретельно уникати
підлещування, пристрасті та заздрості?
5. Чому вкрай важливо просити Бога викорінити з
мого серця будь-який слід ревнощів?
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Урок 12

Субота, 19 вересня 2020 року

Результат наполегливої молитви
«Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими,
хто боїться Його» (Псалом 103:13).
«Жоден із земних батьків не може так терпляче ставитися
до своїх дітей, котрі помиляються, як Бог ставиться до тих, кого
Він прагне спасти». – Дорога до Христа. – С.35.
Додаткові матеріали для вивчення:
Патріархи і пророки. – С.224-240.

Неділя

13 вересня

1. ЧАС СКОРБОТИ
а. Опишіть глибину скорботи Якова, коли він думав, що Йосип
мертвий. Яке враження це справило на його винних синів?
Буття 37:33-35.
33 А він пізнав його та й сказав: Вбрання мого сина... Дикий
звір його з’їв... Справді розшарпаний Йосип! 34 І роздер Яків
одіж свою, і зодягнув веретище на стегна свої, і багато днів
справляв жалобу по синові своєму... 35 І зачали всі сини його
та всі дочки його потішати його. Але він не міг утішитися, та й
сказав: У жалобі зійду я до сина мого до шеолу. І плакав за ним
його батько. (Бут.37:33-35)
«[Сини Якова] з жахом чекали цієї хвилини, та все ж не
були готовими до такого несамовитого болю, безмежного горя,
свідками якого їм довелося стати. [Буття 37:33 цитується].
Даремно сини і доньки намагалися потішити його. «І роздер
Яків одіж свою, і зодягнув веретище на стегна свої, і багато
днів справляв жалобу по синові своєму». Час, здавалося, не
приніс полегшення його горю. «У жалобі зійду я до сина мого
до шеолу», – довго чувся зойк розпачу. Молоді люди, жахаючись
свого вчинку, однак, боячись докорів батька, продовжували
приховувати свою вину, яка тепер здавалася їм незмірно великою». – Патріархи і пророки. – С.212.
б. Які якості характеру повинні розвинутися в нас завдяки випробуванням, скорботам і стражданням? Якова 1:3, 4.

95

3 знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. 4 А
терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та
бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. (Як.1:3,4)
«Бог дозволяє нам потрапляти в обставини, які випробовують
нас, щоб посилити нашу любов і зміцнити нашу віру в Нього...
Випробування прийдуть, але вони є доказом того, що ми – Божі
діти». – Служителі Євангелія. – С.441 (1892).

1. Що може бути справжньою причиною випробування, з яким я зараз зіткнувся?
Понеділок

14 вересня

2. ЗРОСТАЮЧИ В БЛАГОДАТІ
а. Як розвинувся характер Якова після болісної ночі, яку він
провів у молитві про себе і про свою сім’ю у Бет-Елі? Псалом
91:13-16.
13 Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр
на Ливані, 14 посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір’ях
нашого Бога, 15 іще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі
та свіжі, 16 щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в
Ньому неправди нема! (Пс.91:13-16)
«Яків обрав спадщину віри. Він намагався отримати її за
допомогою хитрощів, підступу та обману, але Бог подбав про
те, щоб його гріх послужив для його виправлення. Проте, незважаючи на всі гіркі досвіди наступних років, Яків ніколи не
відхилявся від власної мети і не відмовлявся від свого вибору.
Він зрозумів: удаючись до людських засобів і хитрощів з метою
отримання благословення, він цим самим воював з Богом. Після тієї ночі боротьби біля Яббоку Яків став іншою людиною.
Від його самовпевненості не залишилося й сліду, а отже, й від
колишнього лукавства. Замість хитрощів і обману його життя
відзначалося простотою та правдивістю. Він засвоїв важливий
урок – спиратися на руку Всемогутнього, серед випробувань та
нещасть з покірністю приймати Божу волю. Все негідне у його
характері загинуло у полум’ї вогненної печі, справжнє золото
було очищене, і віра Авраама та Ісака відобразилась у житті
Якова в усій повноті». – Патріархи і пророки. – С.208.
б. Яку спадщину Якова Бог бажає дарувати нашим сім’ям?		
Ісаї 8:16-18; Повторення Закону 29:28.
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16 Зв’яжи свідоцтво, запечатай Закона між Моїми учнями.
17 І я буду чекати Господа, що ховає лице Своє від Якового
дому, і буду надіятись на Нього. 18 Ось я та ті діти, що дав мені
Господь, вони на знаки та на чуда в Ізраїлі від Господа Саваота,
що пробуває на горі Сіон. (Iс.8:16-18)
28 Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та
наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього Закону.
(Повт.29:28)
«Батько – в певному сенсі домашній священник, який покладає на Божий жертовник ранкову та вечірню жертву, коли дружина та діти об’єднуються з ним у молитві та хвалі. У такій оселі Ісус
буватиме із задоволенням, і завдяки Його життєдайному впливу
батьки будуть радісно вигукувати, споглядаючи піднесену красу:
«Ось я та ті діти, що дав мені Господь». Спасенні, спасенні,
навіки спасенні, вільні від хтивого розтління, яке переважає
в цьому світі, і завдяки заслугам Христа стали спадкоємцями
безсмертя! Я бачила, що лише деякі батьки усвідомлюють свій
обов’язок. Вони не навчилися володіти собою, і поки батьки не
засвоять цей урок, їм не вдасться як слід керувати своїми дітьми.
Досконале самовладання батька зачарує всю сім’ю. Якщо цього
досягти, то буде здобута велика перемога. Тоді батьки зможуть
виховувати самовладання у своїх дітях». – Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.547.

2. Опишіть Божий план для сучасних батьків.
Вівторок

15 вересня

3. НЕМІЧНА СІМ’Я ВІРИ
а. Коли сини Якова стояли перед правителем Єгипту (він був
насправді Йосипом, хоча вони його не впізнали), що свідчить
про зміну в їхньому ставленні? Буття 42:21.
21 І говорили вони один одному: Справді, винні ми за нашого
брата, бо ми бачили недолю душі його, коли він благав нас, а ми
не послухали... Тому то прийшло це нещастя на нас! (Бут.42:21)
«За той час, коли Йосип був у розлуці з братами, сини Якова
дуже змінилися. Колись заздрісні, бунтівливі, лукаві, жорстокі,
мстиві, вони, зазнавши лиха, стали виявляти такі якості характеру, як безкорисливість, щирість у стосунках один із одним, відданість батькові, авторитет якого визнавали, незважаючи на те, що
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самі вже досягли зрілого віку». – Патріархи і пророки. – С.225.
«[Йосип] побачив у своїх братах плоди щирого розкаяння». – Там саме. – С.230.
б. Після багатьох років випробувань у житті Якова та його дітей,
куди нарешті був покликаний піти непохитний патріарх?
Буття 45:9, 25-28.
9 Поспішіть, і йдіть до батька мого, та й скажіть йому: Отак
сказав син твій Йосип: Бог зробив мене володарем усього Єгипту.
Зійди ж до мене, не гайся. (Бут.45:9)
25 І вийшли вони з Єгипту, та й прибули до ханаанського
Краю, до Якова, батька свого. 26 І розповіли йому, кажучи: Ще
Йосип живий, і що він панує над усім єгипетським краєм. І
зомліло серце його, бо він не повірив був їм... 27 І переказували
йому всі слова Йосипові, що говорив він до них. І як побачив
він вози, що послав Йосип, щоб везти його, то ожив дух Якова,
їхнього батька. 28 І промовив Ізраїль: Досить! Ще живий Йосип,
мій син! Піду ж та побачу його, поки помру! (Бут.45:25-28)
в. Яким єдиним чином Яків міг упевнитися у тому, що йому
потрібно було зробити цей крок? Чому Господь влаштував це?
Буття 46:1-5; Псалом 102:13.
1 І вирушив Ізраїль, і все, що його, і прибув до Беер-Шеви,
і приніс жертви Богові батька свого Ісака. 2 І промовив Бог до
Ізраїля в нічному видінні, і сказав: Якове, Якове! А той відказав:
Ось я! 3 І сказав Він: Я Той Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти
до Єгипту, бо Я вчиню тебе там великим народом. 4 Я зійду
з тобою до Єгипту, і Я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип
закриє рукою своєю очі твої. 5 І встав Яків з Беер-Шеви. І повезли
Ізраїлеві сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх
возами, що послав фараон, щоб привезти його. (Бут.46:1-5)
13 Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими,
хто боїться Його… (Пс.102:13)
«Авраамові була дана обітниця, що його потомство стане незліченним, як небесні зорі, але вибраний народ намножувався
все ще повільно. До того ж в землі Ханаанській не було умов для
становлення нації, яка була передречена Богом. Вони жили серед
язичницьких племен, які мали перебувати там до «четвертого
покоління»... Змішавшись із хананеями, вони опинилися б у
небезпеці впасти в ідолопоклонство. В Єгипті ж були усі умови
для здійснення Божественного задуму. Родюча, рясно зрошувана
частина землі, яка була надана їм, сприяла їхньому швидкому
зростанню. Відраза, яку викликало в єгиптян їхнє заняття, – «для
Єгипту кожен пастух отари – огида», – дозволяла їм залиша98

тися відокремленим, особливим народом, не брати жодної участі
в ідолопоклонстві Єгипту». – Патріархи і пророки. – С.232.

3. Чому Єгипет був придатним місцем проживання
для Божого народу, але тільки тимчасово?
Середа

16 вересня

4. БЛАГОСЛОВЕННІ МИТІ
а. Опишіть зустріч Якова та Йосипа після довгої розлуки. Буття 46:28-30.
28 І послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показував
перед ним дорогу до ?ошену. І прибули вони до краю Гошен. 29
І запріг Йосип свою колесницю, і вирушив назустріч батькові
своєму Ізраїлеві до Гошену. І він показався йому, і впав йому на
шию, та й плакав довго на шиї його... 30 І промовив Ізраїль до
Йосипа: Нехай тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти
ще живий! (Бут.46:28-30)
«Досягши кордонів Єгипту, мандрівники відразу ж рушили
до землі Ґошен. Туди прибув і Йосип на колісниці, у супроводі
царського почту. Однак він забув про все: і про пишність, яка його
оточувала, і своє високе становище; лише одна думка володіла
цілим його єством, лише одне палке бажання сповнювало серце.
Коли Йосип побачив мандрівників, що наближалися, почуття
любові, яке він приборкував стільки довгих років, спалахнуло з
новою силою. Зіскочивши з колісниці, він поспішив назустріч
батькові». – Патріархи і пророки. – С.233.
б. Розкажіть про зустріч Якова та царя. Буття 47:7-10.
7 І привів Йосип батька свого Якова, та й поставив його перед
лицем фараоновим. І Яків поблагословив фараона. 8 І промовив
фараон до Якова: Скільки днів часу життя твого? 9 А Яків
сказав до фараона: Днів часу мандрівки моєї сто й тридцять літ.
Короткі та лихі були дні часу життя мого, і не досягли вони днів
часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхньої. 10 І Яків
поблагословив фараона, та й вийшов від обличчя фараонового.
(Бут.47:7-10)
«Для патріарха було незвично опинитися в царських палатах;
однак він постійно спілкувався з Наймогутнішим Царем серед
величної природи, і тепер, усвідомлюючи таку перевагу, звів
руки і поблагословив фараона». – Там саме.
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в. Яким було життя Якова в Єгипті? Буття 47:27, 28.
27 І осів Ізраїль в єгипетськім краї в країні ?ошен, і набули в
нім володіння. І вони розродилися й сильно розмножилися. 28
І жив Яків в єгипетськім краї сімнадцять літ. І були дні Якова,
літа життя його, сто літ і сорок і сім літ. (Бут.47:27,28)
«Під час першої зустрічі з Йосипом Яків говорив так, ніби в
цей радісний час, коли настав кінець його тривогам і смуткові,
він мав би помирати. Проте ще сімнадцять років було даровано
йому прожити в мирному відлюдді землі Ґошен. Ці щасливі
роки разюче відрізнялися від попередніх. Він бачив у своїх синах
плоди справжнього розкаяння; його сім’я мала всі умови, щоб
перетворитися на могутній народ; вірою він все ж покладався
на певну обітницю про майбутнє оселення в Ханаані. Яків був
оточений любов’ю і турботою, на яку лише був спроможний
управитель Єгипту; щасливий, що його давно втрачений син
знову з ним, він мирно доживав свої дні». – Там саме.
г. Незважаючи на сприятливе життя Якова в Єгипті, яке щире
прохання виявило, як сильно він прагнув довіряти Божим
обітницям? Буття 47:29-31.
29 І наблизилися дні Ізраїля до смерти. І кликнув він до
сина свого до Йосипа, та й промовив йому: Коли знайшов я
милість в очах твоїх, поклади руку свою під стегно моє, і вчини
зо мною милість та правду: Не поховай мене в Єгипті! 30 І ляжу
я з батьками своїми, і ти винесеш мене з Єгипту, і поховаєш мене
в їхньому гробі. А той відказав: Я вчиню за словом твоїм. 31 А
Яків сказав: Присягни ж мені! І він присягнув йому. І вклонився
Ізраїль на зголов’я постелі. (Бут.47:29-31)

4. Чого я повинен навчитися з того, які плани на
майбутнє були у Якова під час його короткого
перебування в Єгипті?
Четвер

17 вересня

5. ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА МАЙБУТНЬОМУ
а. Що доводить пророчу проникливість Якова стосовно синів
Йосипа? До євреїв 11:21; Буття 48:8, 9, 17-19.
21 Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина
Йосипового, і схилився на верх свого жезла. (Євр.11:21)
8 А Ізраїль побачив синів Йосипових та й сказав : Хто вони?
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9 І сказав Йосип до батька свого: Вони мої сини, що Бог дав мені
тут. А той відказав: Візьми ж їх до мене, і я їх поблагословлю.
(Бут.48:8,9)
17 А Йосип побачив, що батько його кладе правицю свою
на голову Єфремову, і було це не до вподоби йому. І він підпер
руку батька свого, щоб зняти її з-над голови Єфрема на голову
Манасіїну. 18 І сказав Йосип до батька свого: Не так, батьку мій,
бо оцей перворідний, поклади правицю свою на його голову! 19
А батько його не хотів, і сказав: Знаю, мій сину, знаю! І він буде
народом, і він буде великий, але його менший брат буде більший
від нього, а потомство його стане повнею народів. (Бут.48:17-19)
б. Яким чином це пророцтво мало незабаром виповнитися?		
Числа 1:33-35; 2:21, 24; Повторення Закону 33:16, 17.
33 перелічені їхні від Єфремового племени сорок тисяч і
п’ятсот. 34 У синів Манасії їхніх нащадків за їхніми родами, за
домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище,
кожен, хто здатний до війська, 35 перелічені їхні від племени
Манасіїного тридцять і дві тисячі й двісті. (Чис.1:33-35)
21 І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і
заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце.
24 Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане
до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. (Бут.2:21,24)
16 і з дару землі та її повноти. А милість Того, що в терновім
кущі пробував, нехай прийде на голову Йосипа та на тім’я
вирізненого між братами своїми. 17 Величність його як вола
його перворідного, а роги його роги буйвола, ними буде колоти
народи всі разом, аж до кінців землі, а вони міріяди Єфремові,
а вони Манасіїні тисячі. (Повт.33:16,17)
в. Як досвід Якова і його синів повинен мотивувати нас
сьогодні? До римлян 12:1, 2.
1 Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте
ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну
службу вашу, 2 і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться
відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа,
добро, приємність та досконалість. (Рим.12:1,2)
«Сила зла в природі [Якова] була зламана, його характер
змінився...
Яків, згадуючи історію свого життєвого шляху, визнав силу
Бога, яка постійно підтримує його: «Бог... що пасе мене, відколи
існую аж до цього дня, Ангол, що рятує мене від усього лихого»
(Буття 48:15, 16).
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Досвід його життя повторили і сини Якова – вони грішили і
отримували відплату, але потім каяття приносило плід праведності до життя.
Бог не скасовує Свої закони і не чинить всупереч їм. Він не
знищує скоєне гріхом, але Він змінює. Завдяки Його благодаті
прокляття обертається на благословення». – Виховання. – С.147,
148.П’ятниця
18 вересня

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Що може бути справжньою причиною випробування, з яким я зараз зіткнувся?
2. Опишіть Божий план для сучасних батьків.
3. Чому Єгипет був придатним місцем проживання
для Божого народу, але тільки тимчасово?
4. Чого я повинен навчитися з того, які плани на
майбутнє були у Якова під час його короткого перебування в Єгипті?
5. Як можуть норовливі члени моєї сім’ї змінитися,
подібно до членів сім’ї Якова?
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Урок 13

Субота, 26 вересня 2020 року

Надiя для Останку Iзраїлю
«В день недолі озветься до тебе Господь, Ім’я Бога Якового
зробить сильним тебе!» (Псалом 20:2).
«Борись у молитві, подібно до Якова. Відчайдушно борись!». – Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.158.
Додаткові матеріали для вивчення:
Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.158-160;
Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.540-544.

Неділя

20 вересня

1. ЗАКЛЮЧНЕ СВІДОЦТВО
а. Яку останню звістку Яків передав своїм синам? Буття 49:1,
2.
1 І покликав Яків усіх синів своїх та й промовив: Зберіться,
а я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів. 2 Зійдіться та
слухайте ви, сини Якова, і прислухайтеся до Ізраїля, вашого
батька! (Бут.49:1,2)
Коли діти [Якова] очікували останнього благословення, на
ньому спочивало Натхнення Боже і в пророчому видінні йому
відкрилося майбутнє його нащадків. Яків називав одне за одним
імена своїх синів, змальовуючи характер кожного та передвіщаючи в декількох словах майбутнє кожного покоління». – Патріархи і пророки. – С.235.
«[Яків] не мав обурених почуттів стосовно своїх засмучених
дітей. Але Бог за допомогою духа пророцтва підніс розум Якова
над його природними почуттями. У його останні години ангели
оточували його, і сила Божої благодаті засяяла над ним. Його
батьківські почуття привели б до того, що у своєму передсмертному свідченні він промовив би тільки слова любові та ніжності. Однак під впливом Натхнення він виголосив істину, хоча й
болісну». – Духовні дари. – Т.3. – С.172, 173.
б. Як останнє прохання Якова розкрило те, як могутня Божа
благодать дивовижним чином торкнулася серця патріарха
стосовно його першої дружини, яку він колись ненавидів?
Буття 49:28-31.
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28 Оце всі дванадцять племен Ізраїлевих, і те, що говорив
їм батько їх. І він поблагословив їх, кожного за благословенням
його поблагословив їх. 29 І він наказав їм, і промовив до них: Я
прилучаюся до своєї рідні... Поховайте мене при батьках моїх
у печері, що на полі Ефрона хіттеянина, 30 у тій печері, що на
полі Махпели, що навпроти Мамре в ханаанській землі, яке поле
купив був Авраам від Ефрона хіттеянина на володіння для гробу.
31 Там поховано Авраама й жінку його Сарру, там поховали Ісака
та його жінку Ревеку, і там поховав я Лію. (Бут.49:28-31)

1. Як Бог може сподіватися, що я зміню свою
поведінку, подібно до того як Яків змінив своє
ставлення до Лії?
Понеділок

21 вересня

2. ВОГОНЬ ТОГО, ХТО ОЧИЩУЄ
а. Опишіть кінець життя Якова і глибокий вплив, який він справив на оточуючих його людей, включаючи єгиптян. Буття
49:33; 50:1-3. Яку надихаючу спадщину він залишив також і
для нас?
33 І закінчив Яків заповіта синам своїм, і втягнув свої ноги
до ліжка, та й спочив. І він прилучився до своєї рідні. (Бут.49:33)
1 І впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над
ним, і цілував його. 2 І звелів Йосип рабам своїм лікарям
забальзамувати батька його. І забальзамували ці лікарі
Ізраїля. 3 І сповнилося йому сорок день, бо так сповняються
дні бальзамування. І оплакував його Єгипет сімдесят день.
(Бут.50:1-3)
«Яків дійсно згрішив і тяжко страждав. Від того дня, як він,
учинивши великий гріх, змушений був тікати з батьківських
наметів, виснажлива праця, клопоти і скорботи супроводжували
його впродовж багатьох років. Безпритульний утікач, розлучений з матір’ю, яку вже ніколи більше не побачив, він сім років
служив за кохану дівчину тільки задля того, щоб бути жорстоко
ошуканим; двадцять років вибраний Божий перебував на тяжкій
службі у скупого й жадібного родича; був свідком, як зростає
його багатство й підростають власні сини, але як мало радості
він знаходив у власній сім’ї, де виникало стільки суперечок і
розділень; прикро вражений ганьбою доньки, помстою її братів, смертю Рахілі, потворним злочином Рувима, гріхом Юди,
жорстоким обманом і злобою щодо Йосипа, – о, який довгий і
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похмурий перелік нещасть розгортався перед його очима! Знову й знову Яків пожинав плоди того першого лихого вчинку!
Знову й знову він бачив у своїх синах повторення гріхів, у яких
і сам був винуватим. Однак якою б гіркою не була ця наука,
вона зробила свою справу. Покарання, хоча й тяжке, принесло
«мирний плід праведности» (До євреїв 12:11)». – Патріархи і
пророки. – С.237, 238.
б. Яким чином наше життя, подібно до життя Якова, може принести мирний плід праведності? До євреїв 12:7-11; 1 Петра
4:12, 13.
7 Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є
такий син, що батько його не карає? 8 А коли ви без кари, що
спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. 9 А до того,
ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх, то чи ж не
далеко більше повинні коритися ми Отцеві духів, щоб жити? 10
Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було, Цей же на
користь, щоб ми стали учасниками Його святости. 11 Усяка кара
в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для
навчених нею приносить мирний плід праведности! (Євр.12:7-11)
12 Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на
випробовування, немов би чужому випадку для вас. 13 Але
через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то
тіштеся, щоб і в з’явленні слави Його раділи ви й звеселялись.
(1Петр.4:12,13)
«Це Бог вів тебе через вузькі й тісні місця. Його завданням
було зробити так, аби нещастя виробило у тобі терпіння, терпіння – досвідченість, а досвідченість – надію. Він допустив до тебе
випробування, щоб через них ти міг скуштувати мирні плоди
праведності». – Свідоцтва для церкви. – Т.3. – С.416.
«Усі скорботи і випробування, які випадають тут на нашу
долю, допускаються для того, щоб здійснилися Його наміри любові стосовно нас, щоб «ми стали учасниками Його святости»
і щоб таким чином ми стали учасником повноти радості, яка
може бути тільки в Його присутності». – Там саме. – Т.5. – С.742.
«Усі випробування, прийняті як вихователі, принесуть радість». – Там саме. – Т.6. – С.365.

2. Наступного разу, коли я зіткнуся з незвичайним
випробуванням, про що я повинен пам’ятати?
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Вівторок

22 вересня

3. ЗАКЛИК ДО ПЛОДОТВОРНОСТІ
а. Наскільки сильно Бог зацікавлений у спадщині Якова? 		
Левит 26:42; Повторення Закону 32:9, 10.
42 І Я згадаю заповіта Свого з Яковом, а також заповіта Свого
з Ісаком, і також заповіта Свого з Авраамом згадаю, і згадаю той
Край. (Лев.26:42)
9 Бо частка Господня народ Його, Яків відміряний уділ
спадщини Його. 10 Знайшов Він його на пустинній землі та в
степу завивання пустельних гієн, та й його оточив, уважав Він
за ним, зберігав Він його, як зіницю оту свого ока. (Повт.32:9,10)
«Бог оточив Ізраїль усіма благами, дав їм великі переваги,
щоб Його ім’я було прославлене і навколишні народи відчули
ці благословення. Якщо вони будуть іти шляхами послуху, Він
обіцяв поставити їх «найвищим понад усі народи, яких Господь
учинив, на хвалу, і на ім’я, і на славу». – Виховання. – С.40.
«Коли у нас з’являться люди, які, визнаючи свої слабкості й
недоліки, стануть благати Бога з такою ж щирою і невідступною
вірою, як це робив Яків, тоді ми досягнемо таких самих результатів». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.402.
б. Опишіть глибину Божої любові до Його грішного народу. Про
що це повинно змусити нас замислитися? Єремії 31:18-20;
Осії 11:8, 9.
18 Добре Я чую Єфрема, як він головою похитуї, плачучи:
Покарав Ти мене і покараний я, мов теля те ненавчене! Наверни
Ти мене і вернуся, бо Ти Господь Бог мій! 19 Бо як я навернувся, то
каявся, коли ж я пізнав, то вдарив по стегнах своїх... Засоромився
я та збентежений був, бо я ганьбу ношу молодощів своїх. 20 Чи
Єфрем не Мій син дорогий, чи не люба дитина Моя? То скільки
Я не говорю проти нього, завжди сильно його пам’ятаю! Тому
то за нього хвилюїться нутро Мої, змилосерджуся справді над
ним, говорить Господь! (Єр.31:18-20)
8 Як тебе Я, Єфреме, віддам, як видам тебе, о Ізраїлю?
Як тебе Я віддам, як Адму, учиню тебе, мов Цевоїм? У Мені
перевернулося серце Моє, розпалилася разом і жалість Моя! 9
Не вчиню жару гніву Свого, більше нищити Єфрема не буду, бо
Бог Я, а не людина, серед тебе Святий, і не прийду в люті гніву.
(Ос.11:8,9)
«У Своїй великій милості Бог не зрубав тебе. Він не дивиться на тебе холодним поглядом. Він не відвертається байдуже
від тебе і не залишає тебе на загибель». – Наочні уроки Христа. – С.217.
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в. Поясніть привілей послідовників Христа. 2 до Тимофія 1:810; Псалом 20:1-3.
8 Тож, не соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, Його
в’язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, 9 що нас спас
і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі Своєї
та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів.
10 А тепер об’явилась через з’явлення Спасителя нашого Христа
Ісуса, що й смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління
Євангелією… (2Тим.1:8-10)
1 Для дириґента хору. Псалом Давидів. 2 Господи, силою
Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм як він сильно радіє! 3 Ти
йому дав бажання серця його, і прохання уст його не відмовив.
Села. (Пс.20:1-3)
«Ми повинні пройти крізь горнило випробувань, щоб вогонь
очистив нас від усіх шлаків і домішок і щоб ми почали відображати Божественну подобу. Люди, які слідують за своїми нахилами
і керуються зовнішніми обставинами, не можуть судити про те,
що робить Бог. Вони сповнені невдоволення і бачать поразки
там, де насправді здобута перемога, і вбачають великі втрати там,
де є славне надбання. Подібно до Якова, вони готові вигукнути:
«Усі проти мене», тоді як насправді ті обставини, на які вони
скаржаться, сприяють їхньому благу.
Без хреста не буде й вінця. Як можна бути сильним у Господі без випробувань? Щоб бути сильними, треба вправлятися.
Щоб мати міцну віру, треба опинитися серед таких обставин,
саме які вимагатимуть від нас великої віри». – Свідоцтва для
церкви. – Т.3. – С.67.

4. Назвіть деякі підступні пастки, які повинен перемогти Останок.
Середа

23 вересня

4. УНИКАЮЧИ ДОЛІ ЗАГИБЛИХ
а. Поясніть, як Бог використовує Своє Слово, щоб зробити обрізку кожного з нас. Які серйозні наслідки відмови
підкоритися цьому процесу? До євреїв 4:12-14; Осії 4:17.
12 Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча
обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів
та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. 13 І немає
створіння, щоб сховалось перед Ним, але все наге та відкрите
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перед очима Його, Йому дамо звіт! 14 Отож, мавши великого
Первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого,
тримаймося ісповідання нашого! (Євр.4:12-14)
17 Прилучивсь до бовванів Єфрем, покинь ти його! (Ос.4:17)
«Бог веде Свій народ крок за кроком. Він ставить його в різні
ситуації, щоб виявити, що у нього на серці. Деякі люди витримують одне випробування, але падають на наступному. З кожним
наступним кроком Господь посилає дедалі серйозніші перевірки
і випробування для серця. Коли Божі діти бачать, що їхні серця
противляться настільки прямому заклику, це повинно переконати їх, що їм потрібно ще від чогось позбутися, якщо вони не хочуть бути викинуті з вуст Господа. Ангел сказав: «Бог буде діяти
дедалі рішучіше, щоб перевірити і випробувати кожного у Своєму
народі». Деякі люди переживають одне випробування, але коли
Бог підводить їх до наступного, вони лякаються і відходять,
тому що не хочуть відмовлятися від якогось виплеканого ідола.
На цьому етапі вони можуть побачити, який саме ідол виганяє
Ісуса з їхнього серця. Щось для таких людей є важливішим за
істину, і їхні серця не готові прийняти Ісуса. Окремі особистості
перевіряються та випробовуються протягом тривалого часу,
щоб стало ясно, чи готові вони пожертвувати своїми ідолами
і прийняти пораду Вірного Свідка. Якщо хтось не очиститься
через послух істині і не переможе свого егоїзму, своєї гордині і
злих пристрастей, ангели Божі отримають наказ: «Вони приліпилися до своїх ідолів, залиште їх» і перейдуть до іншої роботи,
залишивши цих невиправних людей з їхніми гріховними рисами
характеру у владі демонів. Ті, хто витримають усі випробування і
вийдуть переможцями, яку б ціну їм не довелося заплатити, тим
самим засвідчать, що прийняли пораду Вірного Свідка. Вони
отримають Пізній дощ і будуть готові до піднесення в Небесні
оселі». – Свідоцтва для церкви. – Т.1. – С.187.
б. Який гріх роду Дана, сина Якова, стане багатьом на заваді
отримати печатку Божого схвалення? Буття 49:17; Псалом
14:1-3.
17 Дан буде вужем при дорозі, змією отруйливою при
шляху, що п’яти коневі кусає, і його верхівець позад себе впаде.
(Бут.49:17)
1 Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати
може на святій Твоїй горі? 2 Той, хто в невинності ходить, і
праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, 3 хто не
обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого
ближнього не зневажає! (Пс.14:1-3)
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«Наклепник не може бути допущений до Божої скинії, і не
може перебувати на святому Сіоні. Той, хто приймає наругу на
ближнього свого, не може отримати Боже схвалення». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.615.
«Остерігаймося вимовляти слова, що призводять до відчаю
й зневіри. Приймімо рішення ніколи не потурати лихослів’ю і
наклепу». – Наше високе покликання. – С.291.

4. Назвіть деякі підступні пастки, які повинен перемогти Останок.
Четвер

24 вересня

5. ВИКУПЛЕННЯ ОСТАНКУ
а. З якими привілеями та небезпеками зустрічається духовний
Ізраїль у наш час? Псалом 46:1-5; 45:12; До римлян 13:11.
1 Для дириґента хору. Синів Кореєвих. Псалом. 2 Всі народи,
плещіть у долоні, покликуйте Богові голосом радости, 3 грізний
бо Всевишній Господь, Цар великий всієї землі! 4 Він народи
під нас підбиває, а поган нам під ноги, 5 Він нашу спадщину
для нас вибирає, величність для Якова, що його полюбив. Села.
(Пс.46:1-5)
12 З нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів! Села.
(Пс.45:12)
11 І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись
від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми
ввірували. (Рим.13:11)
«Деяким членам у цих громадах постійно загрожує небезпека, адже життєві турботи і світські помисли настільки займають
їхній розум, що вони не думають про Бога, про вічність і про
потреби власної душі. Час від часу вони струшують з себе це
заціпеніння, але потім занурюються у ще глибший сон. Якщо
вони повністю не прокинуться від сну, Бог забере те світло і
благословення, які Він їм дав. У Своєму гніві Він зрушить їхній
світильник зі свого місця. Він зробив ці церкви берегинями
Свого Закону. Якщо вони відкинуть гріх і діяльним, ревним
благочестям продемонструють постійність, послух приписам
Божого Слова і вірність у виконанні релігійного обов’язку, то
допоможуть відновити світильник на його попередньому місці і
матимуть свідоцтво, що Господь Саваот з ними і Бог Якова – їхня
Скеля». – Свідоцтва для церкви. – Т.4. – С.286.
б. Чому є надія тільки для Останку Якова? До римлян 11:5; Ісаї
14:1; 41:14; 43:1.
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5 Також і теперішнього часу залишився останок за вибором
благодаті. (Рим.11:5)
1 Бо Господь змилосердиться над Яковом, і вибере знову
Ізраїля, і на їхній землі їх поселить. І чужинець долучений буде
до них, і приєднані будуть до дому Якового. (Iс.14:1)
14 Не бійся, ти Яковів черве, ти жменько Ізраїлева: Я тобі
поможу, говорить Господь, і твій Викупитель Святий Ізраїлів!
(Iс.41:14)
1 А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе
вформував, о Ізраїлю: Не бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав
ім’я твоє, Мій ти! (Iс.43:1)
«Нам необхідно було, і ми могли в силі Святого Духа, стати
живими каналами світла з тією великою істиною, яку у нас був
привілей отримати. Тоді ми наблизилися б до престолу благодаті, і, побачивши веселку обітниці, схилилися б зі зламаним
серцем перед Богом і шукали б Небесного Царства з таким духовним завзяттям, яке не залишиться без нагороди. Ми взяли б
його силою, як це зробив Яків. Тоді наша звістка стала б силою
Божою для спасіння». – Сини і доньки Бога. – С.30.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як Бог може сподіватися, що я зміню свою
поведінку, подібно до того як Яків змінив своє ставлення до Лії?
2. Наступного разу, коли я зіткнуся з незвичайним
випробуванням, про що я повинен пам’ятати?
3. Якими привілеями, які я повинен краще цінувати,
Бог наділив мене?
4. Назвіть деякі підступні пастки, які повинен перемогти Останок.
5. Якої найбільш важливої риси характеру Якова ми
повинні навчитися з цих уроків?
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Пожертвування першої
суботи

4 липня

для проєкту
Північної
Центральноамериканської місії

1 серпня

для Духовного
Центру в Алмати, Казахстан

5 вересня

для Відділу
освіти
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