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«УТІШАЙТЕ НАРОДА МОГО»

Відтоді, як пророк Ісая вперше промовив ці слова, вони 
міцно закарбувалися в нашій свідомості. У книзі пророка Ісаї 
є незабутні слова і фрази, що мають не тільки глибоке зна-
чення, а й сповнені надії та обітниць, а саме: «Еммануїл» (Ісаї 
7:14), «Бо Дитя народилося нам» (Ісаї 9:5), «Хай підійметься 
всяка долина» (Ісаї 40:4), «А Він був ранений за наші гріхи, 
за наші провини Він мучений був, – кара на Ньому була за 
наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено!» (Ісаї 53:5).

Слова створюють картини, образи, відгомін; слабкі, жалю-
гідні слова народжують слабкі, жалюгідні картини; сильні, точні 
слова народжують сильні, ясні образи й гучне, чітке відлуння. 
Цей факт, безперечно, пояснює, чому слова Ісаї звучать так 
ясно й чітко навіть для нас, що живемо через 27 століть.

Наприклад, у своїй Пісні про Отрока, що страждає (Ісаї 
52:13–53:12), Ісая, описуючи Месію, виявляє більшу рішу-
чість, ніж будь-хто інший у Старому Завіті. Одного цього 
уривка досить, щоб підтвердити його звання «євангельського 
пророка».

Окрім того, його пророцтво про Кіра, названого на ім’я, за 
півтора століття до того, як цей перський цар завоював Вавилон 
(Ісаї 44:28-45:6), є настільки точним, що деякі вчені припису-
ють авторство значної частини праць Ісаї пізньому «другому 
Ісаї», який є марною вигадкою тих, хто не може бачити далі 
обмеженої інтелектуальними рамками людської уяви.

Завдяки унікальному поєднанню яскравих образів, непере-
вершеному поетичному ритму та рівновазі, чітким контрастам, 
як у Бетховена, а також тісному переплетенню глибоких тем, 
які, немов у складній багатоголосій симфонії, повторюються, 
переплітаються й отримують подальший розвиток, натхненна 
книга Ісаї є цінним літературним засобом передачі Божествен-
них думок, які настільки вищі від звичайних, як небо над 
землею (див. Ісаї 55:9). Навіть у перекладі іншою мовою, під 
час якого губиться виразна гра слів та алітерація* єврейської 
мови, важко знайти твір, рівноцінний книзі Ісаї, в історії як 
священної, так і секулярної літератури.
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Нам знайомі слова пророка Ісаї, такі красномовні, поетичні, 
сильні й емоційні, але чи знаємо ми самого Ісаю як людину та 
світ, у якому він писав, молився і пророкував? У той час, коли 
жорстока Ассирійська імперія піднімалася до вершини своєї 
могутності, над його країною нависла небезпека руйнування. До 
того ж народ Юдеї, обраний народ, дедалі більше потопав у мо-
ральному розтлінні. На вулицях змагалися жадібність і злидні. 
У боротьбі за багатство або виживання одні були одурманені 
порожньою ейфорією, а інші дедалі більше впадали у відчай. 
Прагнучи зберегти ідентичність свого народу, виводячи його 
зі стану заперечення провини й повертаючи до реальності, Ісая 
закликав людей дивитися на свого Бога, Святого Ізраїлевого, 
Творця неба і землі, Який знав їх на ім’я та обіцяв звільнити 
їх від вогню, якщо вони будуть слухняні Йому.

Ісая давав поради царям. Коли Божий останок був обме-
жений одним містом, приреченим упасти перед ассирійськими 
легіонами, саме пророчі слова Ісаї спонукали царя Єзекію 
очікувати чуда – єдиної надії Єрусалима (Ісаї 36, 37). Якби 
Єрусалим упав тоді, а не сторіччям пізніше під натиском вави-
лонян, ассирійська політика розсіювання завойованих народів 
могла б призвести до зникнення національної ідентичності 
юдеїв. Тоді не було б єврейського народу, з якого повинен 
був походити Месія, Спаситель світу.

У цьому кварталі ми пильніше подивимося на пророка 
Ісаю, його слова, епоху, передбачення, але найбільше – на 
його Бога, того Бога, Який і сьогодні звертається до нас: 
«Не бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім’я твоє, Мій ти» 
(Ісаї 43:1).

* Алітерація — повторення однакових або однорідних приголосних 
у вірші для досягнення більшої звукової виразності.

Рой Гейн, доктор богослов’я, знавець єврейської мови, викладач 
Старого Завіту в теологічній семінарії АСД Університету Ендрюса, 
Берріен-Спрінгс, Мічиган, США
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Урок 

1 

26 грудня —
1 січня

КРИЗА 
ІДЕНТИЧНОСТІ

Біблійні тексти для дослідження: 

Ісаї 1:1-31; 5:1-7.

Пам’ятний вірш: 

«Прийдіть, і будемо правуватися, – говорить Гос подь: 
коли ваші гріхи будуть як кармазин, – стануть білі, 
мов сніг; якщо будуть червоні, немов багряниця, – то 
стануть мов вовна вони!» (Ісаї 1:18).

Загублені в землі забуття. Якщо під час подорожі машиною в 
Ірландії ви опинилися у вузькому сільському провулку, оточеному 
з обох боків живими огорожами, вашу дорогу раптово може пере-
крити стадо корів, які ліниво бредуть додому після соковитого 
обіду. Навіть якщо поруч немає пастуха, вони все одно йдуть самі 
до свого хліва. Корови знають, де їхнє місце й кому вони належать.

Якщо маленький хлопчик у великому магазині загубився, 
розлучившись зі своєю мамою, і кричить: «Я загубив свою 
маму!», – він, можливо, не знає достеменно, де вона, але серед 
усіх матерів у магазині обов’язково впізнає ту єдину – свою маму.

Як не сумно, але на відміну від ірландських корів і хлопчи-
ка, який загубився, юдеї забули, що належали Господу, їхньому 
Небесному Пану, тому втратили свою справжню ідентичність 
народу завіту. «Синів Собі виховав й викохав Я, а вони зняли 
бунт проти Мене!.. Віл знає свого власника, а осел – ясла пана 
свого, – а Ізраїль не знає Мене, не звертає уваги народ Мій 
на Мене…» (Ісаї 1:2, 3).

Протягом тижня ми зосередимо нашу увагу на діяльності 
Бога щодо відновлення Його народу для Себе.
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Неділя, 27 грудня

«ПОСЛУХАЙТЕ ВИ, НЕБЕСА» (Ісаї 1:1–9)
У книзі Ісаї автор коротко представляє себе як «Амосового 

сина», повідомляє джерело свого послання («видіння») і його 
тему (Юдея зі столицею Єрусалимом під час правління чоти-
рьох царів). Ця тема також визначає первинну аудиторію, яку 
становлять сучасні пророкові співвітчизники. Ісая, стурбований 
їхнім станом і долею, звертався саме до них.

Згадуючи царів, під час правління яких він працював, Ісая 
звужує аудиторію і прив’язує книгу до історичних і політичних 
подій певного періоду. Ці часові межі скеровують нас до опису 
вказаних подій у книгах 2 Цар. 15-20 і 2 Хронік 26-32.

Прочитайте Ісаї 1:2. У чому сенс записаної тут вістки? Що 
говорить Господь? Розгляньте цю ідею крізь призму всієї 
священної історії. Чи можна цю ідею застосувати до хрис-
тиянської Церкви сьогодні? Обґрунтуйте свою відповідь.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Зверніть увагу на те, що послання Ісаї починається слова-

ми: «Послухайте ви, небеса, і ти, земле, почуй» (порівняйте 
П. Зак. 30:19; 31:28). Господь не має на увазі, що небо і земля 
самі собою можуть чути та розуміти, Він вживає цей вислів, 
щоб підсилити значення сказаних Ним слів.

Коли стародавній близькосхідний цар, наприклад, хетський 
імператор, укладав договір із правителем, що посідав нижче 
становище, він закликав у свідки своїх богів, щоб підкреслити: 
будь-яке порушення договору неодмінно буде помічене й по-
каране. Однак коли Божественний Цар царів укладав заповіт 
з ізраїльтянами за днів Мойсея, Він не посилався на богів як 
на свідків. Замість цього Він – єдиний істинний Бог – закли-
кав до небес і землі як до свідків (див. також П. Зак. 4:26).

Уважно прочитайте Ісаї 1:1-9. Підсумуйте й запишіть, 
у чому полягали гріхи Ізраїлю. Також опишіть наслідки 
цих гріхів. У чому була провина Юдеї? Водночас, яку 
надію можна знайти у вірші 9? _________________________

____________________________________________________________

У
р
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Понеділок, 28 грудня

ПРОГНИЛИЙ РИТУАЛІЗМ (Ісаї 1:10–17)
Прочитайте текст Ісаї 1:10. Як ви думаєте, чому тут вико-
ристані образи Содому і Гоморри? _________________________
Прочитайте Ісаї 1:11-15. Про що Бог говорить людям у цих 
текстах? Чому Господь відкидає поклоніння, яке здійсню-
вали юдеї? _______________________________________________

Ті самі руки, які приносили жертви й підносилися в мо-
литві, були «наповнені кров’ю», тобто винні в насильстві й 
утиску ближніх (Ісаї 1:15; 58:3, 4). Погано ставлячись до 
інших членів суспільства завіту, вони виявляли зневагу до 
Захисника всіх ізраїльтян. Гріхи проти ближніх були гріхами 
проти їхнього Господа.

Звичайно, Сам Господь установив обрядову систему покло-
ніння (Левит 1-16), і, згідно з Його задумом, Єрусалимський 
храм був відповідним для цього місцем (1 Цар. 8:10, 11). Од-
нак обряди мали відбуватися в контексті заповіту, який Бог 
уклав зі Своїм народом. Саме заповіт Господа з ізраїльтянами 
робив можливим Його перебування серед них у святилищі та 
храмі. Тому обряди та молитви були дієві лише тоді, коли 
виражали вірність Богові та Його заповіту. Люди, які при-
носили жертви без розкаяння у злих справах проти інших 
членів суспільства завіту, вдавалися до ритуального обману. 
Так їхні жертви не тільки були недійсні, а й ставали гріхом! 
Їхні ритуальні дії ніби свідчили про вірність Богу, проте їхня 
поведінка показувала, що вони порушили завіт.

Прочитайте Ісаї 1:16, 17. Що Господь звелів Своєму народо-
ві? Знайдіть паралель між цими віршами і словами Ісуса 
в Матв. 23:23-28. Яку звістку для нас ми можемо побачити 
в цих уривках, беручи до уваги контекст? __________________

Вівторок, 29 грудня

ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОЩЕННЯ (Ісаї 1:18)
Прочитайте Ісаї 1:18. Обміркувавши цей текст, напишіть, 
що, на вашу думку, Господь говорить у цих віршах (прочи-
тайте декілька попередніх віршів, щоб зрозуміти контекст). 

____________________________________________________________

У
р

о
к
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Наводячи переконливі докази, Бог стверджує, що юдеї 
звинувачені в порушенні договору (Ісаї 1:2–15), і закликає їх 
змінитися (Ісаї 1:16, 17). У цьому заклику закладено звістку 
надії. Зрештою, навіщо переконувати засудженого до страти 
злочинця змінити свої шляхи? Як може засуджений до смерті 
рятувати пригнобленого, захищати сироту, заступатися за вдову? 
Однак коли Бог говорить: «Прийдіть, і будемо правуватися» 
(Ісаї 1:18), ми розуміємо, що Він усе ще хоче спілкуватися зі 
Своїм народом, бажає їхнього каяття й навернення від злих 
шляхів, незалежно від ступеня деградації.

Господь обіцяє, що коли гріхи народу будуть як кармазин, 
то вони стануть білі, мов сніг. Чому їхні гріхи як кармазин? 
Це колір «крові», юдеї винні у вбивстві: «Ваші руки напов-
нені кров’ю» (Ісаї 1:15). А білий, навпаки, – колір чистоти, 
невинності. Бог пропонує змінити ізраїльтян. Таку ж образну 
мову використовує цар Давид, звертаючись до Бога щодо свого 
прощення, адже він згрішив із Вірсавією і прирік на смерть 
її чоловіка (прочитайте Псал. 51:7, 14). У тексті Ісаї 1:18 Бог 
Сам пропонує Своєму народу прощення!

Як Божа пропозиція прощення є підставою для того, щоб 
народ змінив свої шляхи? Порівняйте Ісаї 1:18 і 44:22.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Тепер нам стають зрозумілими суворі Божі слова застере-

ження, звернені до Його народу. Вони сказані не для того, щоб 
відкинути народ, але щоб повернути його назад до Господа. 
Божа пропозиція пробачити їх є міцною опорою, що дозволить 
народові морально очиститися (Ісаї 1:16, 17). Боже прощення 
дає їм можливість змінитися за допомогою Його сили. Тут ми 
знаходимо насіння «Нового Заповіту», про яке йдеться в про-
роцтві Єрем. 31:31-34, де прощення лежить в основі взаємин 
«нового серця» з Богом. Шлях зміни починається з усвідом-
лення того, що ми перебуваємо в «червоно-кармазинових» 
гріхах і маємо борг, який ніколи не зможемо сплатити. Тоді, 
покірно усвідомлюючи нашу потребу в прощенні, ми готові 
прийняти все, що запропонує нам Бог.

У
р

о
к
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Середа, 30 грудня

ЇСТИ ЧИ БУТИ З’ЇДЕНИМИ (Ісаї 1:19–31)
Прочитайте Ісаї 1:19–31. Яка тема, що простежується в усій 
Біблії, порушується в цих текстах? _______________________

Зверніть увагу на логічну побудову текстів Ісаї 1:19, 20: якщо 
люди захочуть і послухають Бога, вони будуть споживати дóбра 
землі (Ісаї 1:19), але якщо відмовляться від запропонованого 
прощення та відновлення, то їх пожере меч (Ісаї 1:20). Вибір 
за ними. У цих віршах містяться благословення і прокляття 
на певних умовах.

У першому розділі книги Ісаї повторюються та використо-
вуються слова Мойсея, записані у П. Зак. 30:19, 20. Ці слова 
прозвучали під час укладення Божого заповіту з ізраїльським 
народом: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, ‒ 
життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття».

Проаналізуйте слова Мойсея. Зверніть увагу, що в них 
немає третього варіанту. Є тільки життя або смерть, 
благословення чи прокляття. Як ви думаєте, чому є лише 
два варіанти вибору? Чому не може бути третього, ком-
промісного варіанту?  ____________________________________

Ці слова Мойсея підсумовують серію попереджень, благосло-
вень і проклять, які завершують формування завіту у П. Зак. 27-30 
(порівняйте з Левит 26). Завіт включає такі елементи: (1) перелік 
усього, що Бог зробив для ізраїльтян, (2) умови (заповіді), яких 
потрібно дотримуватися для збереження заповіту, (3) посилання 
на свідків, (4) благословення і прокляття, що застерігають народ 
про те, що відбудеться в разі порушення ними умов завіту.

Учені виявили, що ці елементи в тій самій послідовності 
наявні в політичних договорах інших народів, наприклад, хетів. 
Отже, для укладення заповіту з ізраїльтянами Бог використову-
вав форму, яка була їм зрозумілою і впливала на свідомість так 
само сильно, як і, можливо, сама природа та наслідки взаємин, 
у які вони збиралися вступити. Потенційні переваги завіту були 
приголомшливими, але якби ізраїльтяни порушили свою частину 
угоди, їм було б гірше, ніж будь-коли.

Чи зазнали ви у вашому християнському житті дії прин-
ципу благословення і прокляття, про який ідеться?
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Четвер, 31 грудня
ГРІЗНА ПІСНЯ ЛЮБОВІ (Ісаї 5:1–7)

Прочитайте пісню любові в 5-му розділі Ісаї. Яке значення 
цієї притчі? ______________________________________________

Бог пояснює значення притчі тільки в кінці, у вірші 7. 
Використовуючи притчу, Він допомагає людям об’єктивно 
поглянути на себе, щоб визнати свій справжній стан. Господь 
ефективно використовував такий самий підхід із царем Да-
видом (див. 2   Сам. 12:1–13). Називаючи цей уривок «піснею 
любовною», Бог говорить про особисте ставлення до Свого 
народу. Його взаємини з ним беруть початок у його харак-
тері, котрий є любов (1 Івана 4:8). Господь також очікує 
любові у відповідь. Проте замість «добірного винограду» Він 
отримує «дикі ягоди», що єврейською означає «смердючі».

Що мав на увазі Господь, коли сказав в Ісаї 5:4: «Що ще 
можна вчинити було для Мого виноградника, але Я не 
зробив того в ньому?» ____________________________________

Бог продовжує в наступних текстах: «А тепер завідомлю Я 
вас, що зроблю для Свого виноградника: живопліт його викину, 
і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоп-
тання буде, зроблю Я загубу йому» (Ісаї 5:5, 6).

Коли ми грішимо, Бог не відкидає нас від Себе відразу, 
позбавляючи Свого захисту й залишаючи нас на загибель. 
Він терпляче дає нам можливість отримати прощення (див. 
2   Петра 3:9). Господь не відштовхує від себе нікого, хто 
відгукується на Його заклик. Він звертається доти, доки є 
надія на відповідь. Бог не відразу приймає нашу відмову, 
оскільки знає, що ми неосвічені й обмануті гріхом. Але якщо 
ми продовжуємо виявляти непокору, Він приймає наш вибір 
і дозволяє нам іти власним шляхом (див. Об’явл. 22:11).

Наполегливо відкидаючи заклики Божого Духа, ми можемо 
поступово пройти точку невороття (Матв. 12:31, 32). Небез-
печно відвертатися від Христа (Євр. 6:4–6). У цій ситуації Бог 
не може зробити для нас більше, оскільки поважає наш вибір.

Розгляньте питання «Що ще можна вчинити було для 
Мого виноградника?» у світлі Голгофського хреста, де 
Бог запропонував Самого Себе в жертву за наші гріхи. Чи 
можна було зробити більше, аніж Він зробив? Як хрес-

У
р

о
к

 
1



10

ний подвиг Ісуса дає нам упевненість у спасінні, мотивує 
покаятися і змінити своє життя? 

П’ятниця, 1 січня

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
У контексті Ісаї 1:4 Еллен Уайт писала: «Ті, які називають 

себе народом Божим, відділилися від Бога, втратили мудрість 
і спотворили своє розуміння Бога. Вони не могли ясно бачити 
свій шлях, тому що забули про очищення своїх колишніх гріхів. 
Вони із занепокоєнням і невпевненістю рухалися в темряві, 
намагаючись стерти з пам’яті спогади про свободу, упевненість 
і щастя свого минулого стану. Вони віддавалися всім видам 
самовпевнених і нерозважливих безумств, опираючись Божо-
му провидінню та посилюючи свою вже наявну вину. Вони 
прислухалися до звинувачень сатани проти Божого характеру, 
представляючи Його немилосердним і таким, що не прощає» 
(Біблійний коментар АСД. Т. 4. С. 1137).

Питання для обговорення:
1. Як ви можете «обмитися»? Що означає ця фраза? Див. 

Филп. 2:12, 13.
2. Як Ісус адаптував, розвинув і застосував пісню любові 

про виноградник? Матв. 21:33-45; Марка 12:1-12; Луки 
20:9-19. Які уроки ми, адвентисти сьомого дня, можемо 
почерпнути зі згаданої вище пісні?

3. Який існує зв’язок між запропонованими Господом про-
щенням і здійсненими Ним змінами в нашому житті? Яка 
черговість цих елементів: спочатку зміна, а потім про-
щення чи навпаки? Чому важливо знати, що спочатку?

4. У наведеній вище цитаті Еллен Уайт говорить, що люди 
«опиралися Божому провидінню». Що це означає?

Висновок. Коли Божий народ забуває Бога й починає 
сприймати Його благословення як належне, Він нагадує їм, 
що вони також відповідальні за збереження укладеного з Ним 
заповіту. Гос подь милостиво вказує їм на їхній стан, попереджає 
про руйнівні наслідки відмови від Його захисту й переконує 
дозволити Йому зцілити та очистити їх.
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Місіонерська історія

ОШУКАНИЙ
Ендрю Мак-Чесні

Диякон Адвентистської церкви Валентин Зайцев ніколи 
б не подумав, що його ошукають жінка із сином, біженці зі 
східної України, яким він дав прихисток у своєму домі. Однак 
він ні про що не жалкує.

— Ми щиро служили Богові, нехай Він буде суддею між 
нею і нами, — говорить чоловік.

Ця історія трапилася 2015 року, коли Валентин дізнався, що 
перша хвиля переселенців досягла його чорноморського міста 
Миколаєва. Він співчував скрутному становищу біженців, тож 
вирішив якось їм допомогти. Чоловік разом із дружиною пішли 
до державного гуртожитку, у якому мешкало п’ятдесят пересе-
ленців, по шість-вісім осіб у кімнаті. Валентин представився як 
християнин і почав розпитувати людей про їхні потреби. Вони 
відразу ж попросили підгузки та вологі серветки.

— Ми пішли до супермаркету й усе купили, — розповів 
Валентин. — Потім ми запитали, чим ще можемо допомогти, 
і вони попросили нижню білизну, предмети жіночої гігієни й 
картоплю. Влада надала їм лише дах над головою.

Їхня дружба зростала. Валентин почав запрошувати своїх 
нових друзів у групу з вивчення Біблії. Одинадцятеро лю-
дей погодилося вивчати Писання, і адвентистський пастор 
щовечора почав проводити з ними біблійні уроки. Потім у 
гуртожитку сталася бійка, у якій Валерій, 19-річний юнак, 
отримав кілька ножових поранень і був госпіталізований. 
Коли Валентин із дружиною відвідав хлопця в лікарні, його 
мати Наташа благала знайти їм нове помешкання. Валентин 
жив у трикімнатній квартирі, тому запропонував одну кімнату 
для жінки з її сином. 

Деякий час усе здавалося прекрасним. Наташа навіть від-
відувала Адвентистську церкву. Та потім Валентин помітив, 
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що вона не була «без копійки в кишені», як стверджувала, 
і користувалася добротою людей, щоб ошукати їх.

— Ми годували її і сина, поповнювали їхні мобільні 
рахунки, — розповідав він. — Однак потім ми дізналися, 
що в них є гроші й вони не бідують. Тоді ми попросили їх 
залишити наш дім.

Наташа з сином прожили із сім’єю Валентина пів року. 
Озираючись назад, чоловік говорить, що цей неприємний 
досвід був благословенням. Наташа багато допомагала по гос-
подарству, готувала, прибирала, сиділа з їхніми трьома дітьми.

— Проте найбільшим благословенням була можливість 
учитися любити її, — розповідає Валентин. — Ми отримали 
радість і благословення, тому що змогли послужити комусь. 
Стосунки в нашій сім’ї стали ще кращими. Я б не хотів нічого 
змінити в тому, що трапилося.

Валентин переконаний, що важливо допомагати людям 
незалежно від того, приймають вони Ісуса чи ні.

— Ми покликані служити людям, а все решта — у руках 
Бо             жих, — упевнений чоловік. — Ми поливаємо зерно з до-
бротою, а Бог збирає жниво.

Частина приношень тринадцятої суботи допоможе в будів-
ництві початкової та середньої школи в Бучі, Україна.
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Урок 

2 
2-8 січня КРИЗА 

КЕРІВНИЦТВА

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 6:1-13.

Пам’ятний вірш: 

«Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на 
високому та піднесеному престолі, а кінці одежі Його 
переповнювали храм» (Ісаї 6:1).

«Коли один з учнів Конфуція запитав його, які складові 
успішного правління, той відповів:

— Достатня кількість їжі, достатня кількість зброї й довіра 
простого народу.

— Але, припустімо, що потрібно відмовитися від однієї 
із цих складових, чим би ви пожертвували? — запитав учень.

— Зброєю, — сказав Конфуцій.
Його учень продовжував:
— Припустімо, ви змушені обійтися без одного з двох 

елементів, що залишилися, від чого б ви тоді відмовилися?
Конфуцій відповів:
— Від їжі. З давніх-давен голод був долею всіх людей, але 

народ, який більше не довіряє своєму правителю, справді за-
гинув» (Edited by Michael P. Green 1500 Illustrations for Biblical 
Preaching [Grand Rapids, Mich. : Baker Books, 1989]. Р. 215).

Люди справді хочуть сильного, гідного довіри керівництва. 
Одного разу, коли солдат підписував договір про службу на 
другий термін, офіцер запитав, чому він хоче продовжити 
службу. «Я жив звичайним цивільним життям, — сказав сол-
дат, — однак там ніхто не несе відповідальності».



14

Цього тижня ми розглянемо кризу керівництва в Юдеї та 
її сумні наслідки.

Неділя, 3 січня
«ЦАР ПОМЕР. ХАЙ ЖИВЕ ЦАР!»

Текст Ісаї 6:1 повідомляє про смерть царя Озії. Прочитайте 
2 Хронік 26 і дайте відповідь на запитання: яке значення 
мала смерть Уззійї? _______________________________________

У зв’язку зі смертю царя Уззійї проаналізуємо деякі порів-
няння і протиставлення:

1. Хоч правління Озії (Уззійї) було довгим і успішним, «а як 
він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття» (2 Хронік 
26:16), і він спробував кадити в храмі. Озію справедливо зу-
пинили, оскільки він не був нащадком священників по лінії 
Аарона (2 Хронік 26:18), але цар розгнівався. Коли цар відки-
нув справедливий осуд, Господь одразу вразив його проказою, 
і він залишався «прокажений аж до дня своєї смерти, і сидів 
у осібному домі» (2 Хронік 26:21). Як іронічно, що Ісая бачив 
у видінні чистого та безсмертного Божественного Царя в Його 
домі/храмі саме того року, коли помер нечистий земний цар!

2. Ми бачимо разючий контраст між Озією та Ісаєю. 
Озія намагався досягнути святості, проявляючи самовпевненість 
і керуючись спонуканнями гордого серця. Як наслідок, він став 
ритуально нечистим і був відділений від святості. Ісая, навпаки, 
дозволив Божій святості досягнути його. Він покірно визнав свою 
слабкість і жадав моральної чистоти, яку отримав (Ісаї 6:5-7). 
Подібно до митника в притчі Ісуса, він пішов до свого дому 
виправданим, «бо кожний, хто підноситься, – буде понижений, 
а хто себе понижує, – піднесений буде!» (Луки 18:14).

3. Ми також помічаємо дивну паралель між ураженим про-
казою тілом царя Озії й моральним розтлінням народу: «Від 
підошви ноги й аж до голови нема цілого місця на ньому: рани 
й ґудзі, та свіжі порази» (Ісаї 1:6).

4. Смерть Озії приблизно 740 року до н. е. знаменує собою 
глибоку кризу керівництва Божого народу. Смерть будь-якого 
абсолютного правителя загрожує країні незахищеністю під час 
переходу влади. Проте Юдеї загрожувала особлива небезпека, 
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оскільки за кілька років до цього, 745 року до н. е., на трон в 
Ассирії зійшов Тіґленат-Пілʼнесер (Тіллеґат-Пілнеесер, Тіґлат 
Пілнеесер, Тілленат-Піл’несер, Тіґлат-Піл’есер) III, який одразу 
ступив на стежку війни. Це сприяло тому, що його народ став 
непереборною силою, яка загрожувала незалежності всіх країн 
Близького Сходу. Цього кризового часу Бог підбадьорив Ісаю, 
показавши пророку, що Він, як і раніше, контролює ситуацію.

Уважно прочитайте 2 Хронік 26:16. Яким чином кожен 
із нас може зіткнутися із чимось схожим? Чому, постійно 
дивлячись на Голгофський хрест, ми можемо уникнути 
падіння?

Понеділок, 4 січня
«СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ» (Ісаї 6:1–4)

Зверніть увагу на те, про що розповідають перші чотири 
вірші 6-го розділу Ісаї. Цар помирає під час серйозних полі-
тичних потрясінь, коли ассирійці виходять на стежку війни. 
Це був час реальних небезпек, а Ісая не був упевнений, хто 
керує тим, що відбувається.

Що ж було потім? Піднесений у видінні, Ісая споглядав чудову 
славу Бога, Який сидить на троні, слухав антифони осяйних се-
рафимів, які кликали й говорили: «Свят, свят, свят», і від голосу 
тих, хто вигукував, відчував сейсмічне коливання під ногами. Він 
вдивлявся крізь дим кадила, що наповнював храм. Це був приго-
ломшливий досвід для пророка. Безсумнівно, тепер Ісая знав, Хто 
контролював ситуацію, незважаючи на події, що відбуваються.

Де перебуває Господь у цьому видінні? Ісаї 6:1. Чому Гос-
подь вирішив з’явитися пророку саме тут, а не десь в ін-
шому місці? Див. Вих. 25:8; 40:34-38. _____________________

Єзекіїль, Даниїл та Іван перебували у вигнанні, коли Бог 
давав їм видіння (див. Єзек. 1; Дан. 7:9, 10; Об’явл. 4, 5). Подібно 
до Ісаї, вони потребували особливої розради й підбадьорення, 
щоб переконатися в тому, що Бог, як і раніше, усе контролює, 
хоч їхній світ зруйнований. (Даниїл і Єзекіїль були бранцями 
язичницького народу, що вбивав і поневолив їх власний народ, 
а Іван був засланий ворожою політичною владою на безлюдний 
острів). Безперечно, отримані видіння зміцнили їх і допомогли 
залишитися вірними Богу навіть під час кризи.
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«Споглядаючи відкриття слави та велич Господа, Ісая був 
приголомшений чистотою і святістю Бога. Який різкий контраст 
між незрівнянною досконалістю Творця та гріховним життям 
тих, котрі разом з ним уже тривалий час вважалися вибраним 
народом Ізраїлю та Юди!» (Е. Уайт. Пророки і царі. С. 307).

Незбагненна святість Бога, що має особливе значення 
у видіннях пророка Ісаї, є основним аспектом його вістки. Бог 
святий, і Він вимагає святості від Свого народу – святості, яку 
Він Сам дасть їм, якщо тільки вони розкаються, відвернуться 
від своїх злих шляхів, підкоряться Йому у вірі та послуху.

Ми всі часом потрапляємо в ситуації, які розчаровують, 
коли здається, що все втрачено. Навіть якщо ви не от-
римували видіння про Божу славу, як сталося з Ісаєю, 
розкажіть, як Господь підтримував вас і вашу віру під 
час кризи? Які уроки ви почерпнули із цього досвіду? 
Поділіться ними з класом Суботньої школи.

Вівторок, 5 січня
НОВА ОСОБИСТІСТЬ (Ісаї 6:5-7)

У святилищі/храмі тільки первосвященник мав право 
в День викуплення увійти в присутність Божу до Святого 
святих, перебуваючи під захистом кадила, інакше він міг би 
померти (Левит 16:2, 12, 13). Ісая бачив Господа, хоч не був 
первосвященником і не кадив пахощі! Храм був переповнений 
димом (Ісаї 6:4), що нагадував хмару, у якій Божа слава була 
в День викуплення (Левит 16:2). Сповнений побожного страху 
й думаючи, що йому прийшов кінець (порівняйте Вих. 33:20; 
Суд. 6:22, 23), пророк вигукнув у відчаї, усвідомивши власну 
гріховність і гріховність свого народу (Ісаї 6:5), що нагадувало 
сповідання первосвященника в День викуплення (Левит 16:21).

«Осяяний незвичайним світлом Божественної присутності 
у святині, він зрозумів: залишаючись таким недосконалим 
і безпорадним, він ніколи не зможе виконати місію, до якої 
був покликаний» (Е. Уайт. Пророки і царі. С. 308).

Чому серафим узяв розпалене вугілля з-над жертовника, 
щоб очистити уста Ісаї? (Ісаї 6:6, 7). __________________________

Серафим пояснив, що завдяки цьому дотику до уст пророка 
його беззаконня відійшло і гріх був окуплений (Ісаї 6:7). Тут не 
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було названо якийсь конкретний гріх, але його не слід обме-
жувати лише гріховною мовою, оскільки уста символізують не 
лише мову, а й усю людину. Отримавши моральне очищення, 
Ісая тепер міг підносити чисту хвалу Богові.

Вогонь є засобом, що очищає, оскільки спалює нечисте (див. 
Числ. 31:23). Однак серафим використовував вугілля, узяте з особ-
ливого, святого вогню на вівтарі, тобто на золотому жертовнику 
кадіння (див. Вих. 30:6-8). Так серафим очистив і освятив Ісаю. 
До того ж під час богослужіння у святилищі або храмі вугілля із 
жертовника брали для того, щоб запалити фіміам. Порівняйте дії 
серафима з текстами Левит 16:12, 13, що розповідають про те, як 
первосвященник брав повну кадильницю вугілля із жертовника 
й запалював пахощі. Однак серафим доторкнувся розпаленим 
вугіллям до пророка, а не до фіміаму. Тоді, коли Озія хотів 
кадити, Ісая сам став подібний до фіміаму! Як святий вогонь 
запалює пахощі й дім Божий наповнюється святим ароматом, 
так цей вогонь запалює дух пророка, щоб поширювати святу 
вістку. Тому не випадково в наступних віршах 6-го розділу (Ісаї 
6:8 і далі) Бог посилає Ісаю благовістити Його народові.

З молитвою прочитайте відгук Ісаї на небесне видіння 
(Ісаї 6:5). Як тут зображена головна проблема грішних 
людей, що живуть у Всесвіті, створеному Богом, Який 
«Свят, свят, свят» (Ісаї 6:3)? Чому Ісус, Який зійшов на 
хрест, є єдиною можливою відповіддю на цю проблему?

Середа, 6 січня
ЦАРСЬКЕ ДОРУЧЕННЯ (Ісаї 6:8)

«І почув я голос Господа, що говорив: “Кого Я пошлю, і хто 
піде для Нас?” А я відказав: “Ось я, ‒ пошли Ти мене!”» (Ісаї 6:8).

Після свого очищення Ісая негайно відгукнувся на Божий 
заклик стати вісником, посланим від імені Бога. Висловлю-
ючись мовою Нового Завіту, Ісаю можна було б назвати 
апостолом, тобто «посланим».

Цікаво, що книга Ісаї, на відміну від деяких інших проро-
чих книг, не починається з опису пророком свого покликання 
(порівняйте Єрем. 1:4-10; Єзек. 1-3). Він, очевидно, уже був 
покликаний до пророчого служіння до подій 6-го розділу. Біблія 
повідомляє, що зустріч із Богом може надихнути пророка навіть 
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після початку його служіння (Мойсей: Вих. 34; Ілля: 1 Цар. 19). 
Також, на відміну від інших прикладів, коли Бог закликав 
людей до пророчого служіння, у 6-му розділі Ісаї пророк сам 
зголосився виконувати особливу місію.

Отже, розділи 1-5 книги описують стан народу тоді, коли 
Ісая був покликаний уперше, після чого Господь активізує 
його служіння, надихнувши в храмі й ще раз підтвердивши 
доручення, дане Ісаї як Божому пророку.

Бог підбадьорив і зміцнив Ісаю у Своєму храмі. Чи є ще 
в Біб лії свідчення того, що храм Божий є місцем підбадьо-
рення? Псал. 73:17; Євр. 4:14–16; 10:19–23; Об’явл. 5. Про що 
повідомляють наведені тексти? _____________________________

Божа святиня має потужну силу, що вселяє благоговіння; окрім 
того, вона є місцем, де слабкі, недосконалі люди можуть знайти 
притулок. Ми знову отримуємо запевнення в тому, що Бог діє 
заради нашого спасіння через Христа, нашого Первосвященника.

Іван також бачив Ісуса, представленого в образі жертовного, 
неначе заколеного (тобто зі смертельною раною на горлі) Агнця 
(Об’явл. 5:6). Це не було приємним видовищем. Однак такий 
опис відкриває істину про те, що Ісус, хоч і воскрес із мертвих 
і вознісся на Небеса, постійно носить у Собі подію, що відбулася 
на хресті. Він усе ще піднятий від землі, щоб привернути всіх 
людей до Себе біля Свого жертовника.

Входячи в Божий Небесний храм за допомогою віри та мо-
литви, чи знаходили ви для себе натхнення й підбадьорення? 
Текст Євр. 4:16 запрошує нас із відвагою приступати до Божого 
престолу, «щоб одержати милість і знайти благодать для 
своєчасної допомоги». Якби хтось запитав вас, як ви отри-
мали благодать і милість у важкий час, що б ви відповіли?

Четвер, 7 січня
ПРИГОЛОМШЛИВЕ ЗВЕРНЕННЯ (Ісаї 6:9–13)

Знову посилаючи Ісаю на служіння, чому Бог доручив пророку 
проголосити таку дивну звістку Своєму народу? Ісаї 6:9, 10.

____________________________________________________________
Щоб ми не подумали, ніби Ісая погано розчув звістку або 

вона не була важливою, Ісус процитував її, пояснюючи, чому 
Він навчав притчами (див. Матв. 13:13–15).
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Бог не бажає, щоб хто загинув (2 Петра 3:9), саме тому Він 
послав Ісаю до юдейського народу, а Ісуса в наш світ. Боже 
бажання не знищити, а спасати для вічності. Одні люди відгу-
куються на Його заклик, інші – стають ще більш непохитними 
у своїй протидії. Проте Бог продовжує звертатися до них, знову 
і знову даруючи можливість покаятися. Однак що більше вони 
чинять опір, то жорстокішими стають. У цьому сенсі результатом 
Божих діянь щодо цих людей стає жорстокість їхніх сердець, 
хоч Господь прагне пом’якшити їх. Божа любов до нас незмінна, 
вирішальною стає наша відповідь на Його любов.

 Роль служителя, як видно на прикладі Мойсея, Єремії, 
Єзекіїля і Самого Христа, полягає в тому, щоб продовжувати 
говорити до людей, навіть якщо вони відкидають звістку. Бог 
сказав Єзекіїлю: «А вони чи послухаються, чи занехають, ‒ бо 
вони дім ворохобний, ‒ то пізнають, що пророк був серед них» 
(Єзек. 2:5). Завдання Господа і Його слуг – дати людям вибір 
і чітке застереження (порів. Єзек. 3:16-21), навіть якщо вони 
зрештою виберуть смерть і вигнання (Ісаї 6:11-13).

З огляду на вищесказане, як ми розуміємо роль Бога 
в питанні жорстокості, закам’янілості фараонового серця? 
Вих. 4:21. ___________________________________________________

У тексті Вих. 4:21 є такі слова Бога: «Я ожорсточу серце 
його». Це перший із дев’яти випадків, коли Бог сказав, що 
зробить запеклим серце фараона. Проте є й інші дев’ять тек-
стів, де сказано, що фараон сам робить жорстоким своє серце 
(наприклад, Вих. 8:15, 28; 9:34).

Із цих текстів стає зрозуміло, що фараон виявляв свою волю, 
інакше він не зміг би робити своє серце запеклим. Однак твер-
дження, що Бог робив запеклим серце фараона, означає: Господь 
створював обставини, на які фараон реагував, відкидаючи дані 
йому Богом ознаки. Якби фараон відкрив своє серце для цих 
ознак, воно б не було запеклим, а пом’якшало б.

Зі свого особистого досвіду з Богом, ви коли-небудь від-
чували запеклість серця щодо Святого Духа? Подумайте, 
що спричинило її? Якщо тоді ви не вважали такий стан 
жахливим (адже, по суті, це частина процесу закам’я-
нілості серця), то як дивитеся на це тепер? Де шукати 
вихід? Див. 1 Кор. 10:13. ___________________________________
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П’ятниця, 8 січня
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

«Серед усіх верств населення так процвітало беззаконня, 
що ті нечисленні вірні Богові люди часто занепадали духом, 
розчаровувалися і втрачали надію. Здавалося, Божий намір 
щодо Ізраїлю приречений на невдачу, а непокірний народ 
очікує доля Содому і Гоморри.

Тому й не дивно, що Ісая, покликаний в останній рік ца-
рювання Уззійї передати юдейському народові Божу вістку 
застереження і докору, ухилявся від покладеної на нього від-
повідальності. Він добре знав, що йому доведеться зіткнутися 
із запеклим опором. Усвідомлюючи власну безпорадність, 
знаючи впертість і невір’я народу, для якого йому доведеться 
працювати, він вважав свою справу безнадійною. Тож чи має 
він у розпачі відмовитися від своєї місії й у такий спосіб дати 
Юдеї можливість і далі спокійно поклонятися ідолам? Чи по-
винні боги Ніневії правити землею всупереч волі Небесного 
Бога?» (Е. Уайт. Пророки і царі. С.306, 307).
Питання для обговорення:

1. Що б ви відповіли, якби скептик або атеїст запитав 
вас: «Як ви можете довести, що ваш Бог піклується 
про всіх і все?»

2. Якщо Бог про все дбає, чому страждають невинні? Чи 
означають вірші Ісаї 1:19, 20, що в цьому житті з вірни-
ми Богу людьми повинно траплятися тільки хороше, а 
погане — з непокірними Йому? (Порівн. Йова 1, 2; Псал. 
37; 73). Чи можна та чи потрібно розглядати характер 
Бога в контексті нещасть, які трапляються з людьми?

3. Чому в Ісаї 6 так багато спільного з Днем викуплення? 
Візьміть до уваги факт, що в цей щорічний Судний день 
Бог очищав Свій народ, знімаючи гріх із вірних (Левит 
16:30) і видаляючи з народу невірних (Левит 23:29, 30).

Висновок. Під час небезпеки, коли слабкість людського 
керівництва проявилася так болісно й очевидно, Ісаї було дано 
величне видіння Верховного Керівника Всесвіту. Заціпенілий 
від власної негідності, але очищений і наділений силою завдя-
ки Божій милості, Ісая був готовий іти вперед у цей ворожий 
світ як Божий посланець.
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Місіонерська історія

РЯТІВНА НАДІЯ
Ендрю Мак-Чесні

2002 року світ із жахом дізнався про зіткнення в Німеч-
чині вантажного літака DHL з російським авіалайнером, 
на якому 45 російських школярів вирушили на канікули до 
Іспанії. У результаті авіакатастрофи загинула 71 особа. Коли 
трапилася ця страшна трагедія, Володимир Шевиль, який 
оплакував смерть доньки від раку, здобув надію.

Володимир згадує, як його донька Надія радісно повер-
нулася додому з новою Біблією, котру їй хтось подарував у 
школі в їхньому рідному місті в Молдові. П’ятнадцятирічна 
дівчинка годинами читала цю книгу, часто засиджуючись до 
пізньої ночі. Володимиру, що відвідував церкву дуже рідко, 
не подобалося, що донька так цікавиться Біблією. Він зви-
нувачував її в гаянні часу і говорив, що краще б вона більше 
поралася на городі. «Нам не потрібна Біблія, — сказав він 
доньці. — У нас є церква». Надія не сперечалася й слухняно 
допомагала на городі.

Через два роки лікарі діагностували в Надії рак кісток. Вона 
місяцями лежала в лікарні, їй ампутували одну ногу від стегна. 
Вона померла в 2001 році у віці 18 років. Володимир був при-
гнічений. Він благав Бога пояснити, чому це трапилося. «Невже 
я був таким поганим батьком?» — у молитві запитував він.

У липні 2004 року, усе ще перебуваючи в горі, він дізнався про 
те, як Віталій Калоєв, який утратив у авіакатастрофі 2002 року 
дружину та двох дітей, вислідив і вбив авіадиспетчера, відпові-
дального за спостереження за повітряним простором Німеччини. 
У новинах Володимир також побачив, як журналіст запитав ще 
одного батька, який утратив доньку в тій самій авіакатастрофі, 
чи хотів би він теж помститися. «Ні, — відповів чоловік. — 
У мене є надія, що я знову побачу свою доньку».

Ці слова торкнулися серця Володимира. Він бажав отри-
мати таку надію. 



22

Одного разу, повернувшись після роботи додому, Воло-
димир побачив дружину, яка чекала його з Біблією в руках. 
Розгорнувши її, вона прочитала: «Не хочемо, щоб ви, брати, не 
знали про померлих, аби не сумували, як і інші, що не мають 
надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих 
в Ісусі Бог приведе з Ним» (1 Сол. 4:13, 14). 

«У цьому наша надія, — сказав він дружині. — Якщо ми 
віримо в Бога, ми зустрінемо нашу доньку знову».

Сьогодні Володимир служить дияконом у церкві й з радістю 
розповідає про свою надію в повернення Ісуса. «Завдяки моїй 
доньці ми знайшли Бога, — говорить він. — У нас є надія, що 
ми знову зустрінемося з нею».

Частина приношень тринадцятої суботи 2017 року допомогла 
відремонтувати базу відпочинку для табірних зібрань та інших 
церковних заходів у Молдові.
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Урок 

3 
9-15 січня КОЛИ ТВІЙ СВІТ 

РУЙНУЄТЬСЯ

Біблійні тексти для дослідження: 

Ісаї 7:1-14.

Пам’ятний вірш: 

«Якщо ви не повірите, то не встоїте» (Ісаї 7:9).

Одного разу в суботу Конні та Рой поверталися додому з 
церкви. Коли вони під’їжджали до будинку, дорогу їм перебігло, 
гарячково розмахуючи крильцями, одне з їхніх курчат.

Подружжя зрозуміло: щось трапилося. Птахи мали пере-
бувати в безпеці у своєму сараї. Озирнувшись навкруги, вони 
побачили, що сталася трагедія. Маленький сусідський песик 
на прізвисько Бетховен, який утік зі свого двору, сидів біля 
озера і тримав у зубах Дейзі, їхню гарну курочку-несучку з 
пухнастими білими пір’їнками на хвостику. Конні відібрала 
Дейзі, але було занадто пізно. Її улюблениця з покаліченою 
шийкою незабаром померла в неї на руках. Конні сиділа на-
дворі, тримаючи мертвого птаха, і гірко плакала.

Свійське птаство теж було дуже занепокоєне. Великий 
білий качур на прізвисько Пузатик побачив, що Конні тримає 
Дейзі, і, схоже, вирішив, що саме господиня вбила курочку. 
Тому протягом кількох тижнів щоразу, коли він бачив Конні, 
люто нападав на неї, боляче щипаючи сильним дзьобом. Іноді 
важко зрозуміти, хто твій друг, а хто ворог.

Цього тижня ми будемо досліджувати життя юдейського 
царя, у якого була схожа проблема, і спробуємо зрозуміти, 
чому він зробив неправильний вибір.
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Неділя, 10 січня

НЕБЕЗПЕКА З ПІВНОЧІ (Ісаї 7:1–9)
З якою загрозою зіткнувся цар Ахаз на початку свого прав-
ління? 2 Цар. 15:37, 38; 16: 5, 6; Ісаї 7:1, 2 ___________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Північне ізраїльське царство (Єфрем) і Сирія (Арам) висту-

пили проти меншої країни Юдеї, що розташована на півдні. Це 
трапилося, коли Юдея була ослаблена набігами едомлян і фи-
листимлян. Колись Юдея воювала проти Ізраїлю, але союз між 
Ізраїлем і Сирією приховував у собі величезну небезпеку. Ізраїль 
і Сирія хотіли змусити Юдею вступити з ними в коаліцію проти 
могутнього царя Тіґленат-Пілʼнесера ІІІ, правителя Ассирії (на-
званого іменем Пул у 2 Цар. 15:19), чия імперія, розширюючись, 
становила загрозу їхнім країнам. Якби вони змогли завоювати 
Юдею та посадити на трон правителя-маріонетку (Ісаї 7:5, 6), 
це дало б їм можливість використовувати її людей і ресурси.

Яке рішення прийняв Ахаз, коли почали руйнуватися всі його 
плани? 2 Цар. 16:7-9; 2 Хронік 28:16________________________

____________________________________________________________
Замість того, щоб визнати Бога єдиним Другом, Який 

може допомогти і врятувати його самого та його країну, Ахаз 
спробував зблизитися з Тіґленат-Пілʼнесером III, ворогом його 
ворогів. Ассирійський цар з радістю виконав його прохання 
виступити проти Сирії та Ізраїлю. Тіґленат-Пілʼнесер не тіль-
ки отримав за це хороший хабар від Ахаза, у нього також 
з’явився привід захопити Сирію, чим він одразу й скористався 
(2 Цар. 16:9). Сирійсько-ізраїльський союз був зруйнований. 
Тоді здавалося, що цар Ахаз урятував Юдею.

Такий учинок Ахаза не був несподіваним. Він був одним 
з найгірших царів, які правили Юдеєю аж до цього часу (див. 
2 Цар. 16:3, 4; 2 Хронік 28:2-4).

Читаючи про Ахаза, ми розуміємо, чому під час небезпеки 
він учинив саме так. Який урок ми можемо винести для себе 
із цієї історії? Якщо ми не послухалися Господа тепер, то чому 
вважаємо, що під час справжніх випробувань матимемо 
віру, щоб звертатися до Нього? Див. Якова 2:22; Єрем. 12:5.
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Понеділок, 11 січня
СПРОБА ПЕРЕШКОДИТИ 
НАМІРАМ ЦАРЯ (Ісаї 7:3–9)

Коли Ахаз обмірковував можливі варіанти, як упоратися із 
загрозою, що походила від Ізраїлю і Сирії, Бог знав те, чого не 
знав він. По-перше, саме Господь допустив цю проблему, щоб 
дати царю урок і напоумити його (2 Хронік 28:5, 19). До того 
ж, хоча звернення до Тіґленат-Пілʼнесера по допомогу здавалося 
логічним і привабливим з людського погляду, Бог знав, що це 
призведе до підпорядкування царства Давидового, Юдеї, іншій 
державі, з-під гніту якої вона вже ніколи не зможе звільнитися.

Ставки були занадто високі, тому Господь послав Ісаю 
назустріч царю (який, очевидно, оглядав систему водопоста-
чання Єрусалиму на випадок облоги), щоб переконати його 
не звертатися до правителя Ассирії.

Чому Бог наказав Ісаї взяти із собою свого сина Шеар-Яшува? 
Ісаї 7:3. ___________________________________________________

Мабуть, Ахаз злякався, коли Ісая вітав його і представив свого 
сина, якого звали «Останок повернеться». Що це за Останок? 
Повернеться звідки? Оскільки хлопчик був сином пророка, його 
ім’я звучало як зловісне пророкування від Бога про поневолення 
народу. Однак воно також говорило про повернення до Бога 
в покаянні (дієслово «повернутися» має значення і «покаятися»). 
Боже послання до Ахаза було таким: вістка залежить від того, 
що ти сам у неї вкладеш! Відвернися від гріхів або йди в полон, 
а з полону повернеться Останок. Рішення за тобою!

Як саме Божа вістка стосувалася ситуації, у якій перебу-
вав цар? Ісаї 7:4-9. _______________________________________

___________________________________________________________
Загроза, що походила з боку Сирії та Ізраїлю, минула б, і 

Юдея була би врятована. Ворожі сили, які здавалися Ахазові 
величезними вогнедишними вулканами, в очах Божих були 
тільки двома кінцями димлячих головешок (Ісаї 7:4). Не було 
потреби Ахазу звертатися до Ассирії по допомогу.

Однак, щоб прийняти правильне рішення, Ахазові слід 
було довіряти Богу та Його обітниці. Аби встояти, потрібно 
було повірити (Ісаї 7:9). Слова «вірити» і «встояти» в єврей-
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ській мові мають один корінь, від якого також походить слово 
«істина» (те, чому можна довіряти), а також слово «амінь» 
(підтвердження того, що істинне, гідне довіри). Ахазу потрібно 
було вірити, щоб стати гідним довіри, а також сподіватися, 
щоб стати надійним.

Прочитайте останню частину вірша Ісаї 7:9. Чому віра та 
довіра настільки важливі, аби «встояти»? Встояти в чому? 
Як цей принцип можна застосувати в житті християнина?

____________________________________________________________

Вівторок, 12 січня

ЩЕ ОДИН ШАНС (Ісаї 7:10-13)
Ахаз не дослухався до заклику Ісаї повірити, тому Бог 

милостиво дав царю другий шанс, пропонуючи йому просити 
ознаку, щоб «зійти глибоко до шеолу, або зійти високо догори!» 
Ісаї 7:11 (в оригіналі «нижче пекла або вище небес»). Тут ми 
знаходимо одне з найбільших запрошень до віри, будь-коли 
даних людині. На відміну від лотерей і розіграшів, Бог не 
дописав знизу дрібним шрифтом обмеження. Бог навіть не 
обмежив Свою пропозицію половиною царства, як це роби-
ли земні правителі, коли досягали вищої межі своєї щедрості 
(див. Естер 5:6; 7:2; Марка 6:23). Господь був готовий віддати 
скарби неба або землі заради цього грішного царя, аби він 
тільки повірив! Як ознаку Ахаз міг би попросити гору золота 
чи стільки солдатів, скільки піску в Середземному морі.

Прочитайте текст Ісаї 7:12. Чому Ахаз відреагував саме так?

____________________________________________________________
На перший погляд, відповідь Ахаза здається благочестивою 

і поважною. Він не бажає спокушувати Господа, як це робили 
ізраїльтяни століттями раніше під час мандрів пустелею (Вих. 
17:2; П. Зак. 6:16). Однак різниця полягала в тому, що Сам 
Бог запропонував випробувати Його (порівняйте Мал. 3:10). 
Господу було б приємно, якби цар прийняв Його неймовірно 
щедрий дар, а не випробовував Його терпіння. Проте Ахаз 
навіть не хотів дозволити Богу допомогти йому повірити. Він 
міцно зачинив на засув двері свого серця перед вірою.
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Прочитайте Ісаї 7:13. Про що тут говорить Ісая?

____________________________________________________________
Пророк підкреслив: відмовляючись випробувати Бога, 

щоб нібито не обтяжувати Його, Ахаз Його якраз і обтяжив. 
Однак найбільше тривожить у цьому вірші вислів Ісаї «Бога 
мого», на відміну від вірша 11, де пророк пропонує царю 
просити знака від «Господа Бога твого». Відмовившись від 
Божественної пропозиції, Ахаз відкинув Бога – «Бога свого». 
Тепер Бог був тільки Богом Ісаї, але не Ахаза.

Як у сьогоднішньому уроці розкривається тема поблаж-
ливості Бога і Його бажання привести кожного з нас до 
спасіння? Що цей урок відкриває нам про сліпоту і жор-
стокість людського серця, не посвяченого Богу повністю? 
Як ви думаєте, якби Господь дав Ахазу будь-яку ознаку, 
яку той попросив би, чи повірив би тоді Ахаз? Поясніть 
свою відповідь. ____________________________________________

Середа, 13 січня

ОЗНАКА СИНА (Ісаї 7:14)
Пропозиція дати ознаку, «зійти глибоко до шеолу, або зійти 

високо догори!» (Ісаї 7:11), не зворушила Ахаза. Тому, коли 
Бог говорить, що Сам дасть ознаку (Ісаї 7:14), ми очікуємо 
чогось, що захоплює дух, незрівнянного ні з чим іншим, що 
може запропонувати тільки Божественна думка (порівняйте 
Ісаї 55:9; 1 Кор. 2:9).

Дивовижно! Ця ознака – Син! Однак як народження «мо-
лодою жінкою» (у єврейській мові слово алма може означати 
«молода жінка» або «дівчина») дитини на ім’я Еммануїл могло 
бути ознакою біблійного масштабу?

Хто ця жінка і Хто її Дитя? _________________________________
Ніде в Старому Завіті не згадується про виконання цієї 

важливої ознаки, як це зазвичай відбувалося з іншими озна-
ками, що були дані іншим людям, наприклад, Гедеону (Суд. 
6:36-40). Отже, розглянемо кілька можливих варіантів, засно-
ваних тільки на Старому Завіті:

1. Оскільки слово алма могло означати жінку шлюбного 
віку, багато хто припускає, що це заміжня жінка, яка проживала 
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в Єрусалимі, можливо, дружина Ісаї. В Ісаї 8:3 справді йдеться 
про народження сина Ісаї від «пророчиці» (тобто його дружини, 
чиї пророчі вістки полягали принаймні в її дітях; порівняйте Ісаї 
7:3 і 8:18). Однак його син був названий Магер-Шалах-Хаш-Баз 
(«Квапиться здобич, скорий грабіж») (Ісаї 8:1-4), а не Еммануїл. 
Проте ознаки, що стосуються цих двох хлопчиків, мають схожість 
у тому, що, перш ніж вони навчаться розрізняти погане і добре, 
Сирія і Північний Ізраїль будуть спустошені (Ісаї 7:16; 8:4).

2. Дехто припускає, що Еммануїл – це Єзекія, син Ахаза, 
який став наступним царем. Однак він ніде не згадується під 
іменем Еммануїл.

3. Оскільки Еммануїл дещо таємничий і Його Ім’я, яке зазви-
чай перекладається «з нами Бог», говорить про Божу присутність, 
Він може бути Тією ж Особою, що й особливий Син, передбаче-
ний у розділах 9 і 11 книги Ісаї. У такому разі піднесений опис 
Його як Бога (Ісаї 9:6) і Кореня Єссея (Ісаї 11:10) перевершує 
все, що можна було б приписати навіть хорошому царю Єзекії.

Новий Завіт конкретно й однозначно ідентифікує Ісуса 
як Еммануїла (Матв. 1:21-23), чудом народженого від чистої, 
незаміжньої, однак зарученої Діви. Ісус – Божественний Син 
(Ісаї 9:6; Матв. 3:17), «Пагінчик» і «Корінь» Єссея (Ісаї 11:1, 
10; Об’явл. 22:16). Отже, ми знаємо те, що нам необхідно знати: 
«Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав Свого Сина, Який 
народився від жінки» (Гал. 4:4), щоб Бог перебував з нами.

Поміркуйте про реальність Приходу Христа в наш світ. 
Яку втіху це дає нам, що живемо у світі, де часто про-
являється холодність і байдужість?

Четвер, 14 січня

«З НАМИ БОГ» (Ісаї 7:14)
Подібно до імен дітей Ісаї (Шеар-Яшув, що означає «залишок 

повернеться», і Магер-Шалал-Хаш-Баз – «квапиться здобич, 
скорий грабіж»), ім’я Еммануїл також має своє значення. Воно 
буквально означає «з нами Бог». Однак у загальноприйнятому 
перекладі «з нами Бог» не врахована одна важлива особливість. 
Як і в інших подібних єврейських іменах, у цьому імені пропу-
щене дієслово, тому потрібно додавати дієслово «бути» у формі 
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теперішнього часу. Тож ім’я Еммануїл необхідно перекладати як 
«з нами є Бог» (порівняйте з Ісаї 8:10). Так само ім’я Ісус (грецьке, 
скорочене від єврейського Єгошуа або Джошуа) означає «Господь 
є спасіння, порятунок» – знову з доданим дієсловом (порівняйте 
з іменем Ісая, яке просто означає «спасіння Господа»).

Однак ім’я Еммануїл – це не просто абстрактний опис, 
а заява про обітницю, яка виконується тепер: «З нами є Бог»!

У чому значущість обітниці, що Бог присутній із нами?

____________________________________________________________
Не існує переконливішого запевнення й розради. Бог не 

обіцяє, що Його народ буде позбавлений труднощів і болю, 
але обіцяє перебувати з ним. Псалмист говорить: «Коли я піду 
хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися 
злого, бо Ти при мені, ‒ Твоє жезло й Твій посох ‒ вони мене 
втішать!» (Псал. 23:4).

Господь говорить: «Коли переходитимеш через води, 
Я буду з тобою, а через ріки ‒ не затоплять тебе, коли будеш 
огонь переходити, – не попечешся, і не буде палити тебе його 
полум’я» (Ісаї 43:2).

Де був Господь, коли вавилоняни кинули трьох друзів 
Даниїла до розпеченої печі? Він був з ними (Дан. 3:23-25). 
А де був Господь у час недолі Якова, коли той боровся до 
світанку? У руках Якова, настільки близько, наскільки той 
міг утримати (Бут. 32: 24-30). _______________________________

____________________________________________________________
Присутність Господа невидима на Землі, Він проходить че-

рез випробування Свого народу разом із ним. Де був Господь, 
коли натовп засудив Степана на смерть? Степан бачив Ісуса, 
«Який стояв праворуч Бога» (Дії 7:55). Але коли Ісус вознісся 
на Небеса, Він «сів праворуч Величності на висотах» (Євр. 1:3). 
Чому ж Він стояв, коли Степан був у біді, коли його камену-
вали? Як сказав Морріс Венден: «Ісус не збирався сприймати 
це сидячи!» (Roy Gane, God’s Faulty Heroes [Hagerstown, Md.: 
Reviewand Herald Pub. Assn., 1996]. Р. 66).

Що змінює обітниця «з нами Бог», якщо нам все одно 
доводиться стикатися із жахливими випробуваннями та 
переносити страждання? Яке благо дає нам усвідомлення 
Його присутності? Поясніть свою відповідь.
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П’ятниця, 15 січня
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

«“І дадуть Йому ім’я Еммануїл, що означає: З нами Бог” 
(Матв. 1:23). Світло пізнання слави Божої видиме в Особі Ісуса 
Христа (2 Кор. 4:6). Господь Ісус Христос споконвіку був одне 
з Отцем. Він був “образом Божим” (Филп. 2:6), образом Його 
величі й сили, “сяйвом слави… Його сутності” (Євр. 1:3). Він, 
власне, для того й прийшов у наш світ, щоб явити цю славу. 
Син Божий прийшов на Землю, оповиту темрявою гріха, щоб 
відкрити світло Божої любові, аби бути “Богом з нами”. Тому 
й було сказано про Нього в пророцтві: “І дадуть Йому ім’я Ем-
мануїл” (Матв. 1:23)» (Е. Уайт. Бажання віків. С. 19).

«Як добре повелося б Юдейському царству, якби Ахаз розпіз-
нав у цих словах вістку з Неба! Однак він вирішив зробити своєю 
опорою слабку людську плоть, тому звернувся по допомогу до 
язичників. У відчаї він послав до Тіґленат-Пілʼнесера, Ассирій-
ського царя, сказати: “Я твій слуга і син твій! Прийди і спаси мене 
з рук сирійського та Ізраїльського царів, котрі повстали проти 
мене” (2 Цар. 16:7). Прохання супроводжувалося дарунками із 
царської та храмової скарбниць» (Е. Уайт. Пророки і царі. С. 329).

Питання для обговорення:
1. Коли ви повинні прийняти важливе рішення, чи до-

речно просити Бога дати вам ознаку? Які небезпеки 
можуть критися в такому підході?

2. Добре, коли можна очікувати допомоги від інших 
людей, але як ви визначаєте, де межі цієї допомоги?

3. Лев Толстой написав другові: «Як тільки людина усві-
домлює, що смерть – це кінець усьому, тоді немає нічого 
гіршого для неї, ніж життя». Як наше знання того, що 
«з нами Бог», може бути відповіддю на це твердження?

Висновок. Бог помістив безвірного царя Ахаза в такі обста-
вини, у яких він повинен був прийняти важке рішення: вірити 
чи не вірити. І хоч Господь запропонував царю просити будь-яку 
ознаку, Ахаз відмовився дозволити Господу продемонструвати 
причину, чому йому слід вірити. Замість цього він обрав своїм 
«другом» царя Ассирії.
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Місіонерська історія

ЧЕРВОНА БІБЛІЯ В РІЧЦІ
Ендрю Мак-Чесні

Тороні Кумар, житель віддаленого села на південному-сході Бан-
гладеш, був так схвильований, коли отримав поштою Біблію в гарній 
червоній палітурці. Біблія була подарунком за успішне закінчення 
біблійних курсів. Проте Тороні мав бути обережним.

Його батько дуже шанував релігійні традиції своєї сім’ї, і йому 
б не сподобалося, що його син тепер має Біблію. Однак Тороні 
не хвилювався про це. Він вивчав біблійні уроки щоночі, коли 
його батьки спали, і тепер також збирався читати Біблію ночами. 
План, здавалося, був успішним.

Удень Тороні пас корів батька, а вночі чекав, коли його 
батьки заснуть, щоб з нетерпінням увімкнути ліхтарик і знову 
читати про Бога.

Одного разу вночі батько застав Тороні за читанням Біблії 
й дуже розізлився. Наступного дня, коли юнак пішов у справах, 
батько викинув Біблію у каламутні води річки Ченгі.

 Тороні був убитий горем, коли помітив, що його Біблія 
зникла. Він одразу зрозумів, що сталося.

Що вдіяти? Він не мав змоги купити собі іншу Біблію. Біблій-
на школа, імовірно, не надішле йому другий екземпляр. Однак 
хлопець хотів дізнатися про Бога більше.

Минув деякий час. Одного разу Тороні купався в річці Ченгі 
й побачив серед пластикових пляшок та іншого бруду у воді 
незвичайний червоний предмет. Він підплив ближче, простягнув 
руку і схопив його. Юнак не міг повірити своїм очам, але це була 
його Біблія в червоній палітурці. 

Тороні поклав книгу на траву сохнути під пекучим сонцем. 
Минуло чотирнадцять днів, перш ніж Біблія повністю обсохла. 
Після цього юнак знову продовжив її читати. Любов до Бога 
зростала.

Незважаючи на ризик знову розсердити батька, Тороні не міг 
приховувати любов до Бога. Він розповів іншим селянам про Бога 
червоної Біблії, котра не тоне в річці. Вражені його свідченням, жителі 
села захотіли дізнатися більше. Сьогодні більшість із них, зокрема 
й багато родичів Тороні, поклоняються Богові червоної Біблії.
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Урок 

4 
16-22 січня ВАЖКИЙ ШЛЯХ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 7:14-25; 8:1-23.

Пам’ятний вірш: 

«І я буду чекати Господа, що ховає лице Своє від 
Якового дому, і буду надіятись на Нього» (Ісаї 8:17).

У палаючому будинку в Нью-Йорку, у районі Гарлем, сліпа 
дівчинка сиділа на підвіконні четвертого поверху. Пожежники 
були в розпачі. Вони не могли заїхати машиною з драбиною 
між будівлями й не могли вмовити дівчинку стрибнути в роз-
тягнуту сітку, яку вона, звичайно ж, не могла бачити.

«Нарешті прибув її батько, закричав через підсилювач, 
що внизу натягнута сітка і за його командою їй потрібно 
стрибнути. Дівчинка стрибнула, і її тіло було настільки роз-
слабленим, що вона не зламала жодної кісточки й не розтягла 
жодного м’язу при падінні з висоти четвертого поверху. Вона 
повністю довіряла своєму батькові та зробила те, що, за його 
словами, було найкращим рішенням» (Edited by Michael P. 
Green 1500 Illustrations for Biblical Preaching. Р. 135).

Бог надав переконливе свідчення, що бажає найкращого 
для Своїх дітей. Проте вони знехтували запропонованими їм 
тихими водами Сілоаму, і Йому довелося звертатися до них 
за допомогою бурхливих вод Ассирії.

Які уроки ми можемо винести з помилок жителів Юдеї?
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Неділя, 17 січня

ПРОРОЦТВО ЗДІЙСНИЛОСЯ (Ісаї 7:14–16)
В Ісаї 7:14–16 Еммануїл є ознакою, яка належить до специ-

фічної проблеми Ахаза: перш ніж Дитина Еммануїл навчиться 
розрізняти добре і погане, «буде покинена та земля, що ти ляка-
єшся перед двома царями її» (Ісаї 7:16). Це пророцтво стосується 
земних царств Сирії і Північного Ізраїлю (Ісаї 7:1, 2, 4–9) та 
повторює Божу обітницю, що незабаром їхня сила буде зламана.

Чому Ісая згадує «молоко і мед»? Ісаї 7:21, 22.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Посіви й поля Юдеї будуть знищені ассирійцями (Ісаї 

7:23–25), тому люди будуть змушені повернутися до харчування 
кочівників. Та хоч вони будуть бідні, у них буде достатньо їжі 
для виживання.

Коли виконалося пророцтво про Сирію та Північний Ізра-
їль? 2 Цар. 15:29, 30; 16:7-9; 1 Хронік 5:6, 26.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Це пророцтво Ісаї було дано близько 734 р. до Р. Х. У відповідь 

на хабар Ахаза, Тіґленат-Пілʼнесер III зробив те, що, ймовірно, 
зробив би в будь-якому разі: розбив північну коаліцію, завоював 
Галилею і трансйорданські регіони Північного Ізраїлю; переселив 
частину населення й перетворив ці території на провінції Ассирії 
(734-733 рр. до Р. Х.). Останок Ізраїлю був урятований, коли Осія, 
після вбивства царя Пекаха, підкорився й платив данину. У 733-
732 рр. до Р. Х. Тіґленат-Пілʼнесер завоював Дамаск, столицю 
Сирії. Потім він зробив Сирію ассирійською провінцією. Отже, 
до 732 року, протягом двох років після пророцтва Ісаї, Сирія та 
Ізраїль виявилися остаточно переможеними, і все закінчилося 
трагічно для двох царів, яких боявся Ахаз.

Незабаром після того як Салманасар V змінив на троні 
Тіґленат-Пілʼнесера III у 727 р. до Р. Х., ізраїльський цар 
Осія вчинив політичне самогубство, повставши проти Ассирії. 
Ассирійці захопили столицю Самарію 722 року до Р. Х. і пе-
реселили тисячі ізраїльтян до Месопотамії та Мідії, де вони 
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поступово розчинилися серед місцевого населення і втратили 
свою ідентичність (через «шістдесят і п’ять літ, ‒ буде злама-
ний Єфрем, так що перестане бути народом!» (Ісаї 7:8)). Бог 
передбачив, що трапиться з ворогами Юдеї, але Його вістка 
до Ахаза полягала в тому, що це сталося б у будь-якому разі 
без необхідності покладатися на Ассирію.

Подумайте, якби ви жили в Північному царстві, коли від-
бувалися всі ці події, наскільки легко було би втратити 
віру? Що ми можемо робити сьогодні, щоб навчитися 
зберігати свою віру, щоб, зіткнувшись із лихами зав-
трашнього дня, могли встояти? 1 Петра 1:13-25.

Понеділок, 18 січня

ПЕРЕДБАЧЕНІ НАСЛІДКИ (Ісаї 7:17–25)
Прочитайте уривок Ісаї 7:17-25. Що, за словами Господа, 
трапиться із Землею? Чому ми не повинні дивуватися 
такому результату?________________________________________

____________________________________________________________
«Бог неодноразово звертався до заблудлого Ізраїлю, закли-

каючи відновити свою вірність Єгові. Палкими були заклики 
пророків; коли вони стояли перед народом, ревно благаючи їх 
розкаятися й перемінитися, їхні слова приносили гідний плід 
для Божої слави» (Е. Уайт. Пророки і царі. С. 325).

Отже, для Ахаза, людини страху, а не віри, доброю вісткою 
від Бога було пророцтво про те, що Сирія та Ізраїль будуть 
знищені. А погана звістка полягала в тому, що Ассирія, союзник 
і «друг», якого Ахаз обрав собі в помічники, виявиться знач-
но небезпечнішим ворогом, ніж Сирія та Ізраїль. Відкидаючи 
гарантоване Богом безоплатне звільнення, Ахаз прирік себе 
на поразку. Якщо Ахаз думав, що його світ уже руйнується, 
то в майбутньому все буде значно гірше!

«Краще вдатись до Господа, ніж надіятися на вельможних!» 
(Псал. 118:9). Як Ахаз міг повірити Тіґленат-Пілʼнесеру III, 
що він задовольниться захопленням північних земель і не 
завдасть шкоди Юдеї? Ассирійські документи, зокрема літопис 
самих ассирійських царів, свідчать, що жага влади у них була 
просто ненаситною.
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Прочитайте уривки 2 Цар. 16:10–18 і 2 Хронік 28:20–25. Що 
зробив Ахаз? Які духовні принципи царя розкриваються 
в текстах? Чому нам не варто дивуватися з його вчинків? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Тексти 2 Хронік 28:20–23 підсумовують, до яких результатів 

призвело звернення Ахаза по допомогу до Ассирії, а не до Бога.
За своєю природою ми схильні довіряти тому, що бачи-
мо, відчуваємо, сприймаємо дотиком, пробуємо на смак, 
тобто речей цього світу. Однак, як ми знаємо, усі ці речі 
тимчасові. Прочитайте 2 Кор. 4:18. Про що повідомляє нам 
цей текст? Як ми можемо застосувати його у своєму житті? 
Які зміни відбудуться в нас? _____________________________

____________________________________________________________

Вівторок, 19 січня
ЩО В ІМЕНІ? (Ісаї 8:1–10)

Уявіть, що ви з другим сином Ісаї граєте в м’яча. Поки ви 
зможете вимовити: «Магер-Шалах-Хаш-Базе, кинь мені м’яч», 
буде вже занадто пізно. Але ще довше звучить значення цього 
імені: «квапиться здобич, скорий грабіж».

Звістка, що міститься в цьому імені, без сумніву, пов’язана 
зі швидким завоюванням, але хто кого завоює? Ісаї 8:4.

____________________________________________________________
Уривок Ісаї 8:1-10 підсилює звістка 7-го розділу. Ще до 

того, як дитя зможе досягти певного віку, Ассирія захопить 
військові трофеї столиці Сирії і столиці північного Ізраїлю. 
Окрім того, оскільки Юдея відмовилася від Божої вістки 
запевнення, представленої тихоплинними водами Сілоаму в 
Єрусалимі, вона буде роздушена   міццю Ассирії, що представ-
лена у вигляді потужних великих вод річки Євфрат.

Через те що Ахаз звернувся до Ассирії, імена синів Ісаї мали 
відношення і до Юдеї, і до північного Ізраїлю: «квапиться здо-
бич, скорий грабіж», але «Останок повернеться». Чому все ще 
була надія? Хоч Ассирія наповнить землю Еммануїла (Ісаї 8:8), 
у народу все ще залишалася обітниця: «З нами Бог» (Ісаї 8:10). 
Ця тема проходить через усю книгу Ісаї, немов запевняючи: 
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хоч буде вчинений суд над Божими ворогами в Юдеї та інших 
народах через військові лиха, страждання і вигнання, Господь 
буде з вірними, що виживуть, і поверне їх на батьківщину.

Чому Ісая повідомляє, що офіційно дав ім’я дитині й мав 
подружні стосунки зі своєю дружиною («пророчицею»)? 
Ісаї 8:1–3. _________________________________________________

Фактор часу був головним у значенні цього імені як ознаки. 
Так само, як і з ознакою Еммануїла, від зачаття й народження 
цієї дитини до перемоги Ассирії над Сирією та Ізраїлем мине 
менше часу, ніж потрібно хлопчикові для досягнення певного 
віку, у цьому разі – коли зможе кликати своїх батька і матір 
(Ісаї 8:4). Офіційно зареєструвавши ім’я свого сина ще навіть 
до його зачаття, Ісая представив сина та його ім’я як суспільне 
пророцтво, яке можна буде перевірити подальшими подіями.

Незважаючи на повторювані помилки обраного народу, 
Господь досі бажав урятувати їх. Як ми можемо застосу-
вати цю істину особисто до себе, особливо коли зазнаємо 
поразок і падаємо в нашому духовному житті?

Середа, 20 січня

НАМ НІЧОГО БОЯТИСЯ, 
ЯКЩО МИ БОЇМОСЯ БОГА (Ісаї 8:11-15)

У своїй першій інавгураційній промові американський 
президент Франклін Рузвельт сказав нації, зневіреній через 
Велику депресію: «Єдине, чого нам потрібно боятися, – це 
самого страху» (Капітолій США, Вашингтон, округ Колумбія. 
4 березня 1933 р.). А ось звістка Ісаї до зневіреного народу: 
«Нам нічого боятися, якщо ми боїмося Бога».

Бог закликав Ісаю не боятися того, чого боявся його народ, 
але боятися Бога (Ісаї 8:12, 13). Це важлива тема в Писанні. 
Наприклад, в Об’явл. 14:6-12 три ангели проголошують віст-
ку всьому світу: «Побійтеся Бога і віддайте Йому славу», на 
противагу тому, щоб боятися сили звіра, описаного в 13-му 
розділі, і віддавати йому славу.

Як ви розумієте вислів «боятися Бога»? Що це означає, осо-
бливо у світлі заповіді «Любитимеш Господа Бога свого» 
(Матв. 22:37)? ___________________________________________
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Боятися Святого Бога – означає визнавати Його найвищим 
Правителем у Всесвіті. Любите ви Його чи ні, але такий страх 
перемагає будь-який інший страх. Якщо Бог за вас, ніхто не 
може торкнутися вас без Його дозволу. Якщо Він проти вас, 
оскільки ви повстали проти Нього, то можете тікати, але не 
зможете сховатися!

Хіба повеління боятися Бога не суперечить тексту: «Але 
досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе 
страждання; хто ж боїться, той недосконалий у любові» 
(1 Івана 4:18)? _____________________________________________

____________________________________________________________
Є різні види страху. Якщо якась дуже сильна людина є ва-

шим близьким другом, ви не боїтеся, що вона заподіє вам біль. 
Але ви відчуваєте певний страх, побоювання, усвідомлюючи й 
поважаючи силу цієї людини та межі ваших стосунків.

Як християни, ми не повинні любити те, що пропонує світ 
і люблять люди цього світу (1 Івана 2:15). У цьому кон-
тексті подумайте: яких страхів цього світу ми не повинні 
боятися? Чому нам не потрібно їх боятися? Водночас, що 
з того, чого не боїться світ, має лякати нас як християн? 
Наприклад, прочитайте Матв. 10:28; Єрем. 10:2, 3. 

___________________________________________________________

Четвер, 21 січня

МОРОК НЕВДЯЧНОГО ЖИВОГО МЕРЦЯ 
(Ісаї 8:16-23)

Прочитайте уривок Ісаї 8:16-23. Про що він? Як сказане сто-
сується царя Ахаза? Підсумуйте сказане. ________________

____________________________________________________________
Ахаз був заглиблений у язичницьку релігію (2 Цар. 16:3, 

4, 10-15; 2 Хронік 28:2-4, 23-25), яка тісно перепліталася з 
окультизмом (порівняйте П. Зак. 32:17; «демонам жертвують, 
а не Богові» (1 Кор. 10:20)). Як свідчать стародавні записи 
(окрім Біблії), різні аспекти сучасного чаклунства мають 
разючу подібність із давніми ритуалами Близького Сходу. 
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Справді, навіть практики руху “Новий вік” у наш час є сучас-
ними проявами давнього окультизму.

Описаний Ісаєю відчай, що з’явився як наслідок звернення до 
духів, а не до Господа (Ісаї 8:21, 22), стане долею Ахаза (2 Хронік 
28:22, 23). Ісая згадує розгніваних людей, що проклинають царя 
(Ісаї 8:21). Це повинно було попередити Ахаза: через те, що він 
вводить людей в окультизм, вони проклянуть його. Фактично, 
коли Ахаз помер, через неповагу до нього було зроблено виняток 
щодо місця поховання: «Поховали його в місті, в Єрусалимі, бо 
не внесли його до гробів Ізраїлевих царів» (2 Хронік 28:27).

Що вказані тексти повідомляють про окультизм? Левит 
20:27; П. Зак. 18:9-14. _______________________________________

____________________________________________________________
Відмова від окультизму – це питання вірності Богу. У тек-

стах 1 Хронік 10:13, 14 цей принцип стосується царя Саула: 
«І помер Саул за своє беззаконня, що він ним спроневірився 
проти Господа через Господнє слово, якого не тримався, а 
також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати, а не 
вивідував від Господа. І Він убив його, а царство його передав 
Давидові, Єссеєвому сину».

Погляньте на світ навколо вас і подумайте про його вплив. 
Якими непомітними способами ви можете потрапити під 
вплив окультних практик і проявів спіритизму? Якщо навіть 
не можете повністю уникнути їх, що все ж таки ви можете 
зробити, щоб мінімізувати їхній вплив на вас і вашу сім’ю?

П’ятниця, 22 січня

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
Прочитайте з книги «Велика боротьба» розділ «Чи можуть 

розмовляти з нами мертві?» (с. 551-562).
«У стародавньому Ізраїлі були люди, що, як і сучасні спі-

рити, заявляли, нібито мають зв’язок з померлими. Але про 
таких “духів-друзів”, як називали цих прибульців з іншого світу, 
Біблія говорить як про “демонські духи” (див. Числ. 25:1-3; 
Псал. 106: 28; 1   Кор. 10:20; Об’явл. 16:14). Усяке спілкування 
з такими духами вважалося гидотою перед Богом і було най-
суворіше заборонене навіть під страхом смертної кари (Левит 
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19:31; 20:27). Саме слово “чаклунство” у наші дні вимовляється 
з огидою. Віра в те, що люди можуть мати зв’язок з нечистими 
духами, вважається байкою з похмурого Середньовіччя. Але 
спіритизм, який налічує сотні тисяч або й мільйони прихиль-
ників, проклав собі шлях у наукові кола, в церкви, законодавчі 
органи і навіть у королівські палаци, і це величезне заблудження 
є не чим іншим, як відродженням у новій формі чаклунства, 
осудженого й забороненого Богом у давнину» (Е. Уайт. Велика 
боротьба. С. 556).

Питання для обговорення:
1. Обговоріть, як спіритизм проявляється у фільмах, кни-

гах, ЗМІ та популярній культурі. Якщо його неможливо 
зупинити, як ми можемо попередити інших про небез-
пеку того, що багатьом людям здається безневинною 
розвагою? Чому правильне розуміння стану померлих 
таке важливе для захисту від цього обману?

2. Прочитайте текст Ісаї 8:20. Попросіть декількох учнів 
вашого класу пояснити, як вони його розуміють. Що 
хоче сказати нам Господь?

3. Поміркуйте над ідеєю, як можна одночасно любити й 
боятися Бога. Як наша любов виростає із цього страху? 
Або наш страх виростає з нашої любові? Обговоріть.

Висновок. Через слова, дії й сім’ю Ісаї Бог зміцнював вістку 
застереження та надії, яка стверджувала, що єдино безпечний 
шлях – вірити: Бог знає, що робить. Господь любить і спро-
можний вести, захищати й забезпечувати необхідним тих, хто 
дозволяє Йому це зробити. А хто звертається до інших сил, 
той занурюється в темряву.
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Місіонерська історія

СВОЄЧАСНИЙ УРОК
Годвін Лекундайо

Бог виклав мені урок небесного розуміння часу, коли я, як 
районний пастор, проводив тритижневу євангельську програму 
в себе на батьківщині в Танзанії. 

Місцеві організатори вибрали сухий сезон для проведення 
зустрічей у Моші — місті біля підніжжя гори Кіліманджаро. 
Проте після першого тижня почалися сильні затяжні зливи. 
Стурбований тим, що дощ змусить людей залишатися у своїх 
домівках, я запропонував перенести наші зустрічі.

На подив, голова місцевого євангельського комітету від-
мовився. 

— Ні, пасторе, ми не будемо переносити програму, — сказав 
він. — Ми молитимемося про ці зустрічі, Господь чув наші 
молитви і знав, що піде дощ. 

— І що ж нам робити? — запитав я. — Ви бачите цю зливу? 
— Нам потрібно мати лише маленьку віру, що наш Бог 

подбає про час наших зустрічей, — сказав він. — Молімося 
так: «Наш добрий Господи, Ти можеш дозволити дощу йти 
стільки, скільки хочеш, але нехай не буде дощу з 15:30 до 
18:30». Так люди встигнуть дістатися до місця проведення 
програми, котра розпочинається о 16:00, і успішно повернуть-
ся додому після закінчення програми о 18:00. Я скептично 
поставився до такої пропозиції, однак усе ж таки приєднався 
до молитви.

Наступного дня знову була злива. Проте рівно о 15:30 
дощ ущух, а потім знову почався о 18:30. Погода за таким 
розкладом тривала протягом двох тижнів. 

Якось один із відвідувачів програми прибув на місце зі-
брання о 15:00, щоб зайняти хороше місце. Він почекав дея-
кий час, і, бачачи, що злива не вщухає, вирішив, що зустріч, 
напевно, скасують, тому пішов. Наступного дня він запитав, 
чи збиралися ми. 
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— Звісно, — відповів я. — Ми просили Бога зупинити дощ 
о 15:30, тому вам слід мати це на увазі.

— Я більше не припущуся такої помилки, — відповів чо-
ловік.

Останньої суботи, після євангельської програми я хрестив 
у річці дванадцять осіб. Після того як остання людина вийшла 
з води, почався дощ. 

Цей досвід навчив мене, що Бог скрупульозно ставиться 
до часу. Хоч Він і не стикається з обмеженнями в часі, як ми, 
проте очікує, що ми також будемо трепетно ставитися до часу 
й мудро ним розпоряджатися. Апостол Павло говорить нам: 
«Отож, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але 
як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві» (Ефес. 5:15, 16). 
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Урок 

5 
23-29 січня

БЛАГОРОДНИЙ 
КНЯЗЬ МИРУ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 9-12.

Пам’ятний вірш: 

«Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на 
раменах Його, і кликнуть ім’я Йому: Дивний Порадник, 
Бог сильний, Отець вічности, Князь миру» (Ісаї 9:5).

«Доктор Роберт Оппенгеймер, який керував створенням 
атомної бомби, постав перед Комітетом Конгресу США. Члени 
Конгресу запитали його, чи існує якийсь захист від цієї зброї.

– Звичайно, – відповів великий фізик. – І це…
Доктор подивився на аудиторію, що притихла й чекала 

відповіді, і м’яко сказав: «Мир» (Compiled by Paul Lee Tan, 
Encyclopedia of 7,700 Illustrations: Signs of the Times [Rockville, Md.: 
Assurance Publishers, 1985]. P. 989).

Мир – ілюзорна мрія людства. Підраховано, що від початку 
ведення історичного літопису людство загалом перебувало в стані 
миру тільки приблизно 8 % усього часу. Протягом цих років 
було порушено щонайменше 8 000 мирних договорів (див. Там 
само. С. 987). Протягом півстоліття після закінчення Першої 
світової війни, котра, як передбачалося, повинна була покласти 
край усім війнам, було дві хвилини миру на кожен рік війни.

1895 року Альфред Нобель, винахідник динаміту, заснував 
фонд, щоб нагороджувати премією тих, хто зробив видатний 
внесок у збереження миру на Землі» (Там само. С. 988). Однак 
останніми роками навіть деякі лауреати Нобелівської премії 
миру були втягнутими в насильницький конфлікт.
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Цього тижня ми будемо читати про Того, Хто Єдиний може 
дати справжній і вічний мир.

Неділя, 24 січня
КІНЕЦЬ ТЕМРЯВИ ДЛЯ ГАЛИЛЕЇ (Ісаї 8:23; 9:1–5)

Чому перше речення в тексті Ісаї 8:23 містить протистав-
лення попередній думці? __________________________________

____________________________________________________________
Тексти Ісаї 8:21-23 описують безнадійний стан людей, які 

звернулися до окультизму, замість того, щоб звернутися до 
істинного Бога: куди вони не подивляться – усюди побачать: 
«горе та темнота, темрява утиску» (Ісаї 8:22). Однак вірш 23 
повідомляє: «Бо не буде темноти для того, хто утискуваний». 
Народ Галилейського регіону тут описаний як такий, що от-
римує особливе благословення – «Світло велике» (Ісаї 9:1). 
Цей народ намножиться й радітиме, оскільки Бог зламає «ярмо 
тягара» (Ісаї 9:3).

Тут ідеться про регіон Галилейського озера, оскільки він був 
серед перших територій Ізраїлю, завойованих ворогом. У від-
повідь на прохання Ахаза про допомогу Тіґленат-Піл’несер III 
захопив Галилею і трансйорданські області північного Ізраїлю, 
забрав у полон частину людей і перетворив ці території на 
ассирійські провінції (2 Цар. 15:29). Тож вістка Ісаї полягає в 
тому, що завойовані першими й побачать звільнення першими.

Кого використовує Бог, щоб звільнити Свій народ? Ісаї 9:5, 6.

____________________________________________________________
Коли і як здійснилося пророцтво Ісаї 9:2-5? Матв. 4:12-25.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Не випадково раннє служіння Ісуса проходило в Галилеї, 

де Він проголошував Благу вістку про Боже Царство, зціляв 
хворих, звільняв одержимих демонами, даруючи людям надію 
(Матв. 4:24). Тут ми знаходимо досконалий приклад того, як 
Біблія використовує події, що відбулися в старозавітний час, 
щоб передбачити те, що відбудеться за часів Нового Завіту. Гос-
подь змішав образи двох епох, як, наприклад, у Матв. 24 Ісус 

У
р

о
к

 
5



44

поєднав пророцтво про зруйнування Єрусалима в 70 році н. е. 
з ознаками руйнування в кінці земної історії.

Якби хтось запитав, від чого Ісус звільнив вас, що б ви 
відповіли? Яке особисте свідчення про силу Христа, явлену 
у вашому житті, ви можете дати?

Понеділок, 25 січня
ДИТЯ НАРОДИЛОСЯ НАМ (Ісаї 9:5, 6)

Тут ми зустрічаємо третє повідомлення про особли-
ве народження після згадки про народження Еммануїла й 
 Магер-Шалал-Хаш-База.

У чому особливість Дитини, згаданої в текстах Ісаї 9:5, 6?

____________________________________________________________
Зверніть увагу, що в цього Визволителя є кілька імен, які 

характеризують Його. У стародавні часи на Близькому Сході 
царі та божества мали багато імен, які повинні були свідчити 
про їхню велич.

Дитя «Дивне» – і цим самим словом Божественний Вісник 
охарактеризував Своє Ім’я Самсоновому батькові, говорячи, 
що воно «дивне» (Суд. 13:18; той самий корінь у єврейській 
мові). Потім Він вознісся на небеса в полум’ї жертовника 
Маноаха (Суд. 13:20), передбачивши таким чином принесення 
Себе в жертву через тисячу років.

Дитя описане як Божественне – «Бог сильний», «Отець 
вічности» (див. Луки 3:38 – «сина Адама – Сина Бога»).

Він – Цар із династії Давида; Його Царство миру буде вічним.
Хто це Дитя, Котре володіє такими титулами? Луки 2:8-14.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Дехто намагався ідентифікувати Його як царя Єзекію, 

але даний нам опис перевершує характеристику будь-якої 
людської істоти. Такому опису відповідає єдина Особа – Ісус 
Христос, святий Божий Син і Творець (Івана 1:1-3, 14; Колос. 
1:5-17; 2:9; Євр. 1:2). Він був народжений для нас, щоб спасти 
нас і дарувати нам мир. Ісусу була дана вся влада на Небі й 
на Землі, і Він з нами завжди (Матв. 28:18-20). Зберігаючи 
Свою Божественність, Він також став назавжди Людиною, щоб 
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співчувати нашим слабкостям (Євр. 4:15). «Дитя народилося 
нам»... назавжди!

«Коли Христос прийшов у наш світ, сатана був напоготові й 
перешкоджав кожному Його кроку на шляху від ясел до Голгофи.

Сатана звинуватив Бога в тому, що Він вимагав від ангелів 
самозречення, тоді як Сам не знав, що це означає, і не став би 
жертвувати Собою заради інших. Таке звинувачення сатана ви-
сунув проти Бога на Небесах; і після того, як ворог був вигнаний 
із Небес, він продовжував звинувачувати Господа в тому, що Він 
вимагає служіння, якого Сам здійснювати б не став. Христос 
прийшов у світ спростувати ці неправдиві звинувачення й від-
крити людям Отця» (Е. Уайт. Вибрані вісті. Т. 1. С. 406, 407).

Що ця цитата повідомляє про Божий характер?

Вівторок, 26 січня

ЖЕЗЛ БОЖОГО ГНІВУ (Ісаї 9:7—10:34)
Цей уривок пояснює тексти Ісаї 8:23-9:4, де пророк перед-

бачив звільнення цих бідних, змучених людей. Вони довірилися 
окультизму і стали здобиччю агресора, проте є надія: «Жезло 
його пригнобителя, як за днів Мадіяма» (Ісаї 9:3).

Прочитайте в попередніх текстах про страждання Божо-
го народу. Порівняйте з прокляттям, описаним у Левит 
26:14-39. Чому Бог посилає покарання на Свій народ 
поступово, а не відразу? Що це говорить про характер 
Бога і Його цілі? __________________________________________

____________________________________________________________
Якби Бог хотів знищити Свій народ, Він міг би відразу 

віддати їх ассирійцям. Однак Він терпить, «не бажаючи, аби 
хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття» (2 Петра 3:9). 
Як і в часи суддів, Господь дозволив народові Юдеї та Ізраїлю 
відчути певні результати їхньої нерозсудливості, щоб вони 
могли усвідомити свої дії та отримати шанс зробити кращий 
вибір. Коли вони виявляли впертість у злі й робили запеклими 
свої серця проти Бога і Його вісників, Він позбавляв їх Свого 
захисту. Проте вони продовжували бунтувати. Цей цикл повто-
рювався по низхідній спіралі доти, доки вже неможливо було 
щось зробити для їхнього спасіння.
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Прочитайте Ісаї 9:7–10:2. У яких гріхах був винний народ? 
Проти кого вони вчинили ці гріхи? Хто винний?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Тут, як і в усій Біблії, ми бачимо реальність свободи ви-

бору. Бог створив людей вільними (інакше вони ніколи не 
змогли б по-справжньому любити Його), а свобода включає 
можливість неправильного вибору. І хоч Господь знову і знову 
прагне залучити нас, відкриваючи Свою любов і характер, Він 
також дозволить нам побачити плоди нашого неправильно-
го вибору, тобто біль, страждання, страх, муки. І це все для 
того, щоб допомогти нам усвідомити, що відбувається, коли 
ми відвертаємося від Нього. Проте як часто люди однаково 
не залишають гріх і не приходять до Господа! Свобода волі – 
прекрасний дар, без якого ми б не могли бути людьми. Однак 
горе тим, хто використовує його неправильно.

Як Бог використовував страждання у вашому житті, щоб 
відвести вас із неправильного шляху? (Чи, можливо, ви й 
досі не розумієте Його вістки?) ______________________________

Середа, 27 січня
КОРІНЬ І ПАГІНЕЦЬ В ОДНОМУ (Ісаї 11)

Хто цей «Пагінчик», який вийде «із пня Єссеєвого»? Ісаї 
11:1; див. також Зах. 3:8; 6:12. _______________________________

___________________________________________________________
У тексті Ісаї 11:1 використаний образ дерева, що впало, із 

текстів 10:33, 34. Словами «пень Єссеїв» представлена   ідея, що 
династія Давида (сина Єссея) утратить свою силу (Дан. 4:10-17, 
20-26). І повстане один «Пагінчик» від приреченого, на перший 
погляд, пня дерева – Правитель, який походить від Давида.

Чому новий Правитель із роду Давида також названий 
«Коренем Єссеєвим»? Ісаї 11:10. Про Кого тут ідеться? 
Об’явл. 22:16. _____________________________________________

____________________________________________________________
Цей опис відповідає тільки Ісусові Христу, Котрий є водночас 

коренем і нащадком Давида (Об’явл. 22:16). Христос походив 
з роду Давида (Луки 3:23-31), а Давид, своєю чергою, походить 
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від Адама, який був сином Божим (Луки 3:38), ідеться про те, 
що його створив Христос (див. Івана 1:1-3, 14). Отже, Христос 
був як Предком, так і Нащадком Давида!

Як цей новий Правитель із династії Давида долає злі на-
слідки гріха й відступництва? Ісаї 11.

____________________________________________________________
Він думає і діє в гармонії з Господом, судить справедливо, 

карає нечестивих і приносить мир. Коли Він отримає владу, 
Господь поверне, відновить і об’єднає вірний Останок Ізраїлю 
та Юди (порівняйте Ісаї 10:20–22). Утвориться сильна об’єднана 
монархія, як за днів царя Давида, який розбив филистимлян 
й інші народи. Однак новий Правитель буде могутніший, ве-
личніший, ніж Давид, Він відновить мир аж до сутності самого 
творіння: хижаки більше не будуть м’ясоїдними, а будуть мирно 
співіснувати з колишніми жертвами (Ісаї 11:6–9).

В 11-му розділі книги Ісаї йдеться тільки про Перший прихід 
Христа, тільки про Другий чи про обидва? Перегляньте 
це пророцтво та вкажіть, які тексти про який Прихід по-
відомляють. ______________________________________________

____________________________________________________________
Обидва Приходи Ісуса в Ісаї 11 об’єднані в одну картину. 

Вони сплелися воєдино, оскільки є частинами одного цілого, як 
дві сторони однієї рівнини. Для здійснення Плану спасіння не-
обхідні обидва Приходи – Перший, який вже відбувся, і Другий, 
якого ми, християни, очікуємо як здійснення всіх наших надій.

Що зробив Христос під час Першого приходу, що дарує нам  
упевненість щодо Його Другого приходу? Яке значення 
мав би Перший прихід, якби він не приводив до Другого?

Четвер, 28 січня

«МЕНЕ ТИ ПОРАДУЄШ» (Ісаї 12:1–6)
Ісаї 12 – це короткий псалом (пісня) хвали Богові за Його 

милостиву могутню розраду. Цей псалом, вкладений в уста від-
новленого Останку, порівнює обіцяне звільнення із визволенням 
євреїв із Єгипту в книзі Вихід (див. Ісаї 11:16); він схожий на 
пісню Мойсея та ізраїльтян, яку вони співали після порятунку 
від армії фараона біля Червоного моря (див. Вих. 15).
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Порівняйте пісню в Ісаї 12 з піснею Мойсея і Агнця 
в Об’явл. 15:2-4. За що люди прославляють Бога в обох 
піснях? ___________________________________________________

____________________________________________________________
Текст Ісаї 12:2 близько підходить до ідентифікації майбут-

нього Визволителя-Ісуса: «Бог – спасіння моє» і «спасінням 
для Мене Він став». Ім’я Ісус означає: «Господь – спасіння» 
(порівняйте Матв. 1:21).

У чому значущість ідеї, яка міститься в імені Ісус, що оз-
начає «Господь – спасіння»? ____________________________

___________________________________________________________
Господь не тільки здійснює спасіння (Ісаї 12:2), Він Сам – спа-

сіння. Присутність Святого Ізраїлевого посеред нас (Ісаї 12:6) – це 
заради нас. Бог з нами! Ісус не тільки творив чудеса, Він став 
тілом і перебував між нами (див. Івана 1:14). Христос не тіль-
ки підніс наші гріхи на хрест, Він став гріхом за нас (2 Кор. 
5:21). Він не тільки дає мир, Він є нашим миром (Ефес. 2:14).

Тож не дивно, що корінь Єссеїв «стане прапором народам» 
(Ісаї 11:10). Піднятий на хрест, Він усіх притягує до Себе (Іва-
на 12:32, 33)! Останок навернеться до «Сильного Бога» (Ісаї 
10:21), Який і є Дитя, народжене нам, «Князь миру» (Ісаї 9:5)!

Поміркуйте над великою істиною: Ісус – наше спасіння. 
Прочитайте Римл. 3:24. Тут сказано про викуплення в Хрис-
ті – це те, що сталося в Ньому, і саме завдяки благодаті 
та милості Бога ми можемо бути вічними учасниками ви-
куплення. Інакше кажучи, викуплення, яке в Ньому, може 
стати нашим через віру, а не через наші діла, оскільки 
жодні наші вчинки не є достатньо хорошими, щоб ви-
купити нас. Тільки діла, вчинені Христом, які Він залічує 
нам через нашу віру, можуть принести викуплення. Як ця 
істина дає вам надію і впевненість у спасінні, особливо 
коли ви сповнені почуття власної негідності?

П’ятниця, 29 січня
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

«Серце кожного батька вболіває за власного сина. Він 
вдивляється в обличчя свого малюка, здригаючись від думки 
про життєві небезпеки. Він прагне захистити дорогу дитину 
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від сили сатани, уберегти її від спокус і боротьби. А Бог 
віддав Свого Єдинородного Сина на ще запеклішу боротьбу 
й ще страшніший ризик, щоб життєвий шлях наших дітей був 
безпечним. “У цьому любов”. Дивуйтеся, о Небеса! Чудуйся, 
о Земле!» (Е. Уайт. Христос – надія світу. С. 49).

«Христос був Тим, Хто погодився виконати умови, необхідні 
для спасіння людини. Жоден ангел, жодна людина не підхо-
дили для виконання цієї великої місії. Лише Син Людський 
мав бути піднятим, оскільки тільки Той, Хто володіє вічною 
природою міг здійснити справу викуплення. Христос погодився 
зв’язати Себе з невірними і грішними, прийняти людську при-
роду, пролити Свою Кров і принести Свою душу в жертву за 
гріх. На Небесній нараді провина людини була виміряна, гнів 
проти гріха був визнаний, і все ж Христос оголосив про Своє 
рішення взяти на Себе відповідальність виконати ці умови, 
щоб дати надію грішному людству» (Е. Уайт // Ознаки часу. 
5 березня 1896 р.).

Питання для обговорення:
Як ми бачили в Ісаї 11, Господь показав обидва Приходи 
в одній картині. Це може допомогти хоча б частково 
пояснити, чому деякі євреї не прийняли Христа під час 
Першого приходу: вони очікували, що Він зробить те, що 
станеться тільки під час Другого приходу. Що це говорить 
нам про важливість правильного розуміння природи 
Приходу Хрис та? Як помилкові погляди, наприклад, щодо 
Його Другого приходу, можуть піддати людей великій 
сатанинській спокусі останнього часу? (Див. Е. Уайт. Ве-
лика боротьба. Розд. 39).

Висновок. За днів Ісаї, чиє ім’я означає «спасіння Господа», 
Бог обіцяв Своєму народові Останку порятунок від утисків, 
які загрожували їм через загальне відступництво. Пророцтво 
про надію знаходить своє абсолютне виконання в Ісусі, чиє 
ім’я означає «Господь – спасіння».
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Місіонерська історія

ТРОЄ ЗАГУБЛЕНИХ ХЛОПЧИКІВ
Ендрю Мак-Чесні 

Медсестра Марта та її чоловік, лікар Луїс, насолоджувалися 
святкуванням Дня незалежності на центральній площі міста Чай-
на, Мексика, коли їхню розмову перервала колишня пацієнтка.

— Марто, я хочу поговорити з тобою, — сказала літня 
жінка на ім’я Анна. 

Вона пояснила, що її зять помер сім днів тому у віці 33 роки 
від серцевого нападу. Її донька останніх вісім років перебувала 
у в’язниці. Тому Анна змушена доглядати трьох онуків 10, 9 і 
7 років. Жінка не працювала й не могла про них дбати. Ще й 
до того хлопчики часто плакали й сумували.

— Я не знаю, що робити, — сказала Анна. 
Марті стало шкода цю жінку, і вона вирішила поговорити з 

пастором. Він порадив запросити внуків Анни на спеціальний 
дитячий молитовний тиждень, присвячений коням. Програма 
називалася «Ісусе, візьми вуздечку мого життя» і мала роз-
початися через два тижні.

Анна охоче погодилася залишати онуків на вечірні зустрічі. 
Старший онук, 10-річний Хуан, спочатку не хотів іти, тому що 
ніколи не був у церкві. Середній онук, 9-річний Луїс, раніше 
не чув про Бога і хотів дізнатися більше. Хлопчик заплакав, 
коли почув що Ісус помер за його гріхи, — він згадав смерть 
власного батька. Молодший, 7-річний Франсиско, спочатку 
багато спав на зустрічах. 

Незабаром хлопчики вже з нетерпінням очікували зустрі-
чей. Коли бабуся Анна побачила їх у новому одязі, який їм 
подарували члени церкви, вона подумала, що вони хочуть 
ходити тільки через подарунки. На свій подив, вона помітила, 
що їх не цікавив одяг. Діти хотіли більше дізнатися про Ісуса. 
Під час Молитовного тижня хлопчиків дедалі більше прива-
блював Ісус. Після його завершення вони почали відвідувати 
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церкву. Марта почала проводити з ними заняття з вивчення 
Біблії щосуботи після обіду.

Через шість місяців пастор запросив хлопчиків у табір 
шукачів пригод. Дітям сподобалися ранкові та вечірні бого-
служіння. На одному з них 9-річний хлопчик-інвалід розповів 
своє свідчення і заявив, що хоче прийняти хрещення. Луїс 
був зворушений цією історією і вирішив, що теж хоче віддати 
своє серце Ісусу. Коли він сказав про це своїм братам, вони 
також заявили, що хочуть укласти заповіт із Богом. Цього 
особливого дня церква була переповнена.

Сьогодні хлопчикам 15, 13 і 12 років, вони відповідають в 
церкві за аудіо— й відеоапаратуру і щосуботи допомагають у 
проведенні богослужінь. Луїс прочитав уже шість проповідей 
і хоче стати пастором. «Сьогодні хлопчики зовсім інші діти, 
ніж до того, як я попросила Марту про допомогу в День неза-
лежності, — сказала Анна. — Я вдячна Марті та її чоловіку». 

— Це заслуга Святого Духа, це Його вплив, — сказав Луїс.
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Урок 

6 

30 січня —
5 лютого

ПРЕТЕНДУЮЧИ 
НА РОЛЬ БОГА

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 13; 14; 24-27.

Пам’ятний вірш: 

«Це наш Бог, що на Нього ми мали надію — і Він спас 
нас! Це Господь, що на Нього ми мали надію, — тішмося 
ж ми та радіймо спасінням Його!» (Ісаї 25:9).

«До служителя після переконливої   проповіді про гордість 
підійшла жінка і сказала, що в розпачі й хоче сповідатися 
у великому гріху. Служитель запитав, у чому полягає її гріх.

– Це гріх гордості, – відповіла вона, – адже кілька днів тому 
я сиділа годину перед дзеркалом, захоплюючись своєю красою.

– О, це був гріх не гордості, а уяви! – відповів служитель» 
(C. E. Macartney, compiled by Paul Lee Tan. Р. 1100).

Відтоді, як гріх зародився в серці могутнього ангела, 
гордість не поважала меж реальності (у ангелів і людей). 
Ця проблема найбільш помітна в тих, хто плекає духовну 
гордість – жалюгідну рису настільки зіпсованих істот, що 
їхнє спасіння може бути виявлене тільки в ділах, здійснених 
заради них іншою Особою.

Цього тижня ми розглянемо питання походження гордості 
й самозвеличення – двох первинних гріхів.

Неділя, 31 січня
ДОЛЯ НАЦІЙ (Ісаї 13)

У вступі – Ісаї 13:1 – Ісая названий автором (порівняйте 
Ісаї 1:1; 2:1), і цим вступом починається новий розділ його 
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книги. Розділи 13–23 містять пророцтва про суди над різними 
народами. Розглянемо ці передбачення.

Чому пророцтва проти народів починаються з Вавилону?

____________________________________________________________
В Ісаї 10:5–34 вже був проголошений суд над Ассирією, яка 

була найбільшою грозою за днів Ісаї. Тоді як в Ісаї 14:24–27 ко-
ротко повторюється Божий план щодо повалення Ассирії, розділи 
13–23 переважно описують інші загрози, головна з яких – Вавилон.

 Маючи багату давню культурну, релігійну та політичну 
спадщину, Вавилон пізніше піднявся як суперсила, яка завою-
вала й полонила народ Юдеї. Проте з людського погляду в часи 
Ісаї ще не було очевидним, що Вавилон загрожуватиме Божо-
му народові. Протягом більшої частини служіння Ісаї Ассирія 
домінувала над Вавилоном. Від 728 року до Р. Х., коли Тіґле-
нат-Піл’несер III захопив Вавилон і був проголошений царем 
із тронним іменем Пулу (або Пул; див. 2 Цар. 15:19; 1 Хронік 
5:26), ассирійські царі ще кілька разів перемагали Вавилон (710, 
702, 689, 648 рр. до Р.Х.). Однак згодом Вавилон пануватиме 
в цьому регіоні та зруйнує Юдейське царство.

Прочитайте Ісаї 13. Зверніть увагу, наскільки сильна мова 
тут використовується. Чому люблячий Бог чинить таке або 
дозволяє цьому статися? Адже постраждають і невинні 
люди, чи не так (Ісаї 13:16)? Як ми розуміємо такі дії Бога? 
Що наведені та решта текстів Біблії про гнів і лють Бога 
щодо гріха і зла повідомляють про кричущу природу гріха 
і зла? Хіба не є факт, що Бог любові так реагує, достатнім 
доказом того, наскільки жахливий гріх? Нам необхідно 
пам’ятати, що ці застереження проголошує через Ісаю 
Сам Ісус – Той Самий Ісус, Який прощав, зціляв, благав і 
закликав грішників до покаяння. Як ви розумієте цю грань 
характеру люблячого Бога? А можливо, цей гнів виникає 
з Його любові? Якщо так, то як це можливо? Погляньте 
на це питання з іншого боку, з перспективи хреста, де 
Сам Ісус, несучи гріхи всього світу, страждав незрівнян-
но більше, ніж будь-хто, що коли-небудь жив на Землі, 
навіть більше за тих невинних людей, які страждали за 
гріхи народу. Як страждання Ісуса на хресті допомагають 
відповісти на ці важкі запитання? ______________________
__________________________________________________________
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Понеділок, 1 лютого
БІЛЬШ ПІЗНІЙ ВАВИЛОН (Ісаї 13:2–22)

626 року до Р. Х. халдей Набопаласар відновив славу Вави-
лона, ставши його царем і поклавши початок нововавилонській 
династії, і разом з Мідією взяв участь у поразці Ассирії. Його 
син, цар Навуходоносор II, завоював і полонив народ Юдеї.

Як закінчилася історія міста Вавилона? Див. Дан. 5.

____________________________________________________________
539 року до Р. Х., коли Кир Перський захопив Вавилон 

і приєднав його до Мідо-Перської імперії (див. Дан. 5), мі-
сто назавжди втратило свою незалежність. 482 року до Р. Х. 
Ксеркс I жорстоко придушив повстання Вавилона проти Пер-
ського правління. Він зніс статую Мардука, головного бога 
вавилонян, і, очевидно, зруйнував деякі фортеці та храми.

Олександр Македонський без бою з персами заволодів 
Вавилоном 331 року до Р. Х. Однак замість того, щоб стати 
східною столицею імперії, як мріяв Олександр Великий, Ва-
вилон занепав за декілька століть. 198 року н. е. римлянин 
Септимій Север знайшов Вавилон повністю спустошеним. 
Отже, велике місто припинило своє існування через занепад. 
Сьогодні деякі іракські селяни живуть в окремих частинах 
цієї давньої місцевості, проте місто не відновлене.

Загибель Вавилона, описана в Ісаї 13, звільнила понево-
лених Вавилоном нащадків Якова (Ісаї 14:1–3). Це пророцтво 
здійснилося, коли 539 року до Р. Х. Кир завоював Вавилон. 
Хоч Кир не зруйнував місто, це стало початком кінця Вави-
лона, і більше він не становив загрози для Божого народу.

Розділ 13-й драматично змальовує падіння Вавилона як 
прояв Божого суду. Воїни, які захопили місто, представлені 
посланцями Бога (вірші 2–5), а час суду – «днем Господнім» 
(вірші 6, 9). Божий гнів настільки могутній, що впливає на 
зірки, сонце, місяць, небеса і землю (вірші 10, 13).

Порівняйте цю картину із Суд. 5, де в пісні Девори й Ба-
рака змальоване наближення Господа: тремтить земля, капає 
небо, хмари дощать водою (Суд. 5:4). У Суд. 5:20, 21 згадані 
елементи природи, зокрема й зірки, які ніби борються з чужо-
земним загарбником.
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Уявіть, що якийсь житель Вавилона під час його розквіту 
прочитав би пророцтво в Ісаї 13, особливо тексти 19–22. 
Якими безглуздими та неймовірними здалися б йому ці 
слова! Які невиконані пророцтва можуть здаватися нам 
неймовірними сьогодні? Чому нерозумно вважати їхнє 
виконання неможливим?

Вівторок, 2 лютого
ПАДІННЯ ГОРИ «ЦАР» (Ісаї 14)

Поряд із падінням Вавилона (Ісаї 13), яке звільняє Божий 
народ (Ісаї 14:1–3), в Ісаї 14:4–23 зображено й образ пихатого 
царя Вавилона (також див. Мих. 2:4; Авак. 2:6). Поетична та 
символічна мова уривка зображує, як померлі царі зустрічають 
свого нового колегу в оселі смерті (вірші 9, 10), де «вистелено… 
червою» (вірш 11). Такими яскравими метафорами Господь 
повідомляє гордовитому цареві, що він буде принижений, як 
і інші горді монархи до нього. Однак це не коментар до теми 
стану померлих.

Як можна застосувати слова з Ісаї 14:12–14 до царя Ва-
вилона? __________________________________________________

Вавилонські царі не мали заниженої самооцінки (Дан. 
4, 5), та прагнення «уподібнитися Всевишньому» (Ісаї 14:14) 
перевершує будь-який вияв перебільшеного его. Тоді як 
царі претендували на тісний зв’язок із богами, вони були їм 
підвладні. Це щороку яскраво проявлялося на п’ятий день 
вавилонського новорічного святкування, коли цар повинен був 
зняти царські знаки й символи влади, перш ніж наблизитися 
до статуї Мардука, щоб так було підтверджено його право на 
царювання. Ідея повалення навіть найменшого бога вважалася 
безумною й самозгубною.

Подібно до Ісаї 14, Єзек. 28 ототожнює зарозумілість, яка 
піднімається до небес, із правителем міста. Цей опис також 
перевершує просте змалювання земного монарха, а перепле-
тення з Божественною темою стає ще виразнішим: гордий 
володар перебував в Едемському саду; це був помазаний хе-
рувим-хоронитель на святій Божій горі, досконалий від дня 
свого створення, аж поки не знайшлося в ньому беззаконня, 
тому він скинений Богом і зрештою буде знищений вогнем 
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(Єзек. 28:12–18). Специфічні терміни цієї риторики настіль-
ки фігуральні, що коли їх застосувати до будь-якої людської 
істоти, вони стають безглуздими. Однак тексти Об’явл. 12:7–9 
повідомляють нам про могутню істоту, скинену з Небес разом із 
грішними ангелами. Це сатана, що «обманює весь світ» (Об’явл. 
12:9) і звабив Єву в Едемі (Бут. 3).

У сатани горда уява: «Ти сказав: “Я Бог, сиджу на Божому 
престолі в серці морів”, а ти тільки людина, а не Бог, хоч ста-
вив своє серце нарівні з серцем Божим...» (Єзек. 28:2). Його 
смерть доведе, що він не бог. Сатана загине в озері вогняному 
(Об’явл. 20:10), щоб більше ніколи не мучити Всесвіт.

Порівняйте Ісаї 14:13, 14 з Матв. 11:29; Івана 13:5 і Филип. 
2:5-8. Що цей контраст говорить нам про характер Бога, 
як порівняти з характером сатани, а також про те, як Бог 
ставиться до гордості, зарозумілості та самозвеличення?

Середа, 3 лютого

НЕБЕСНІ БРАМИ (Ісаї 13, 14)
В Ісаї 14 опис сатани, зірниці, що впала, сина ясної зорі (Лю-

цифера) (див. вірш 12), змішаний з описом царя Вавилона. Чому? 
Проаналізуйте тексти Об’явл. 12:1–9, де дракон, тобто сатана 
(Об’явл. 12:9), має намір знищити Дитину, як тільки вона наро-
диться. З Об’явл. 12:5 зрозуміло, що Немовля – це Христос. Однак 
народженого Христа намагався вбити цар Ірод (Матв. 2). Дракон 
символізує як сатану, так і Римську владу, представлену Іродом, 
оскільки сатана діє через людей. Так само сатана був силою, яка 
стоїть за вавилонським царем та царем тирським.

Чому слово «Вавилон» пізніше застосовується до Риму 
(1 Петра 5:13) і ворожої влади в книзі Об’явлення (Об’явл. 
14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21)? ______________________________

Подібно до буквального Вавилону, Рим і Вавилон з 
Об’явлення – це гордовиті, безжальні сили, які гноблять 
Божий народ. Зверніть особливу увагу на текст Об’явл. 17:6, 
де сказано, що Вавилон сп’янів від крові святих. Він повстає 
проти Бога, ця ідея закладена в самій назві «Вавилон». Вави-
лонською мовою це слово звучить як «баб ілі», що означає 
«брами бога (богів)», посилаючись на місце доступу до Боже-

У
р

о
к

 
6



57

ственного царства. Порівняйте з розповіддю про будівництво 
Вавилонської вежі (Бут. 11), коли люди вирішили власними 
силами піднятися до Божественного рівня, щоб звільнитися 
від будь-якої відповідальності перед Богом.

Коли Яків прокинувся від сну, у якому бачив драбину, 
що з’єднує небеса із землею, він вигукнув: «Це ніщо інше, як 
дім Божий, і це брама небесна» (Бут. 28:17). Зверніть увагу: 
«дім Божий» – це «брами небесні», тобто доступ до Божого 
Царства. Яків назвав те місце Бет-Ел – «дім Божий».

«Брами небесні» в Бет-Елі та «Брами бога (богів)» у Ва-
вилоні зображують протилежні способи досягнення Божого 
царства. Драбина Якова починалася в Небі, відкритому з 
висоти Богом. А Вавилон з його вежами й ступінчастими 
храмами (зикуратами) був побудований людьми й піднімався 
від землі. Ці протилежні способи є протилежними шляхами 
до спасіння: з одного боку – ініційована Богом благодать, 
а з іншого – людські вчинки. Справжня релігія ґрунтується 
на покірній моделі Бет-Ела: «Адже ви спасенні благодаттю 
через віру» (Ефес. 2:8, 9). Усі помилкові «релігії», зокрема 
законництво та секулярний гуманізм, ґрунтуються на гордій 
вавилонській моделі. Контраст між цими двома підходами по-
казаний у притчі Ісуса про фарисея і митника (Луки 18:9–14).

Навіть провівши кілька років у монастирі Зен, канадський 
композитор-пісняр Леонард Коен сказав журналісту: «Я не 
спасенний». У контексті вивченої сьогодні теми, на вашу 
думку, у чому була його проблема? Що йому потрібно 
було знати про спасіння? 

Четвер, 4 лютого

ОСТАТОЧНИЙ ТРІУМФ СІОНУ (Ісаї 24-27)
Після передбачень щодо окремих народів, указаних у розді-

лах 13–23 книги Ісаї, розділи 24–27 описують остаточну поразку 
у світовому масштабі Божих ворогів і звільнення Його народу.

Чому зображене в книзі Ісаї спустошення Землі схоже на 
описані Іваном події, що пов’язані з тисячолітнім цар-
ством, які відбуваються після Другого приходу Христа? 
Див. Об’явл. 20. _________________________________________

У
р

о
к

 
6



58

Як і в Ісаї 13, 14, аспекти буквального Вавилону застосовують-
ся й до подальших влад, а поняття «цар вавилонський» об’єднує 
різних земних правителів із натхненником, що стоїть за ними, – 
самим сатаною. Отже, звістка про падіння Вавилона (Ісаї 21:9) 
повториться пізніше (Об’явл. 14:8; 18:2), і сатана буде остаточно 
скинений після Другого приходу Христа (Об’явл. 20:10). Руйну-
вання буквального Вавилону було судним «днем Господнім» (Ісаї 
13:6, 9), а тепер наближається інший «день Господній, великий 
і страшний» (Йоіла 3:4; Мал. 4:5, порівняйте із Соф. 1:7).

Так само в Ісаї 24 видіння пророка простягається через 
знайомі йому умови до часів, коли «місяць тоді засоромиться 
та застидається сонце, бо Господь Саваот зацарював на Сіон-
ській горі та в Єрусалимі» (вірш 23). Ісая, без сумніву, вважав, 
що видіння стосувалося Єрусалиму, який він знав, але книга 
Об’явлення пояснює, що воно фактично здійсниться в Новому 
Єрусалимі (Об’явл. 21:2). «І місто не потребує ні сонця, ні 
місяця, щоб у ньому світили, бо Божа слава освітила його, а 
світильником для нього є Агнець» (Об’явл. 21:23).

Чи справді Бог знищує нечестивих? ________________________
Зверніть увагу на текст Ісаї 28:21, де Божий чин руйнування 

названий «предивним» для Нього. Він надзвичайний, оскільки 
Господь не бажає здійснювати його, однак усе ж таки це справа, 
дія. Будь-який гріх приносить людині насіння саморуйнування 
(Якова 1:15). Проте оскільки Бог має абсолютну владу над 
життям і смертю та визначає час, місце й спосіб остаточного 
знищення зла (Об’явл. 20), безглуздо стверджувати, що Він 
покладе край прокляттю гріха пасивно, просто дозволяючи 
причині та наслідку здійснити природний процес.

Головна думка, яка міститься в розділах 24-27 Ісаї, про-
стежується в усій Біблії, а саме: незалежно від нинішніх 
страждань, горя й спустошень, у кінці Бог здобуде перемогу 
над злом. Що єдине ми можемо зробити, якщо хочемо бути 
частиною цієї остаточної перемоги? Прип. 3:5-7; Римл. 10:9.

П’ятниця, 5 лютого
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

«Виникає запитання: як це відбувається? Чи відбувається 
це на якихось умовах, що ми отримуємо спасіння? – Ніколи 
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на умовах ми не приходимо до Христа. А коли ми прийшли 
до Христа, тоді яка умова? Умова полягає в тому, що живою 
вірою ми цілком покладаємося на заслуги крові розп’ятого 
й воскреслого Спасителя. Діючи так, ми робимо діла пра-
ведності. Однак коли Бог закликає грішника в нашому світі 
й запрошує його, у цьому немає ніяких умов; грішника при-
вертає запрошення Христа, і немає такого положення, що 
тепер ви повинні щось виконати, щоб прийти до Бога. Грішник 
приходить, і коли, прийшовши, бачить Христа, піднесеного 
на Голгофський хрест, який Бог закарбовує в його розумі, 
він бачить любов, яка перевищує все, за що він, можливо, 
тримався» (Е. Уайт. Опубліковані рукописи. Т. 6. С. 32).

Питання для обговорення:
1. Прочитайте наведену вище цитату Еллен Уайт у кон-

тексті теми, вивченої в середу. Що говорить автор 
цитати? Зверніть увагу на згадані Е. Уайт два елемен-
ти християнського життя: віра, а потім діла. Як вона 
пояснює зв’язок між ними?

2. Чому гордість і зарозумілість – небезпечні гріхи й 
чому їх так важко позбутися? Можливо, тому, що 
вони засліплюють людей і ті не бачать необхідності 
звільнятися від них? Горда людина схильна вважати, 
що в неї все чудово, а коли так, то навіщо змінюва-
тися? Яким чином споглядання Голготської Жертви 
є єдиним ефективним засобом від гордості й заро-
зумілості для будь-якої людини?

3. Чи бачив Ісая надію для інших народів? Розглянь-
те, наприклад, тексти Ісаї 25:3, 6; 26:9 (порівняйте 
з Об’явл. 19:9).

Висновок. Ісая бачив, що слідом за Ассирією Юдею завоює 
Вавилон. Однак він також бачив: попри могутність «світових 
правителів темряви всього [віку]» (Ефес. 6:12), що діють через 
людей, які ворогують проти Бога й насмілюються претендувати 
на Його роль, Господь безумовно переможе й принесе вічний 
мир на нашу багатостраждальну планету.
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Місіонерська історія

ПРОПУЩЕНА ЗАПОВІДЬ
Ендрю Мак-Чесні

Валентина, що жила у своєму рідному місті на півночі Казахста-
ну, була приголомшена, коли її старша сестра Галина повідомила 
про те, що вони дотримувалися не всіх Десяти Заповідей. 

Валентина розгорнула свою Біблію й прочитала заповіді. Коли 
вона дійшла до четвертої, то зупинилася: «Пам’ятай день суботній, 
щоб святити його! — прочитала вона. — Шість день працюй і роби 
всю працю свою, а день сьомий — субота для Господа, Бога твого: не 
роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця 
твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день 
творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого 
спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його».

Вони з Галиною вирішили знайти церкву, що дотримується 
сьомого дня — суботи. Але де їм шукати?

— Учинімо так, — сказала Валентина Галині. — Якщо Біблія 
справді істинне Слово Боже, то повинна бути й церква, котра 
дотримується всіх Десяти Заповідей. Помолімося про це.

Сестри молилися протягом трьох місяців.
— Якщо є церква, що дотримується всіх заповідей, будь ласка, 

приведи нас туди, — молилася Валентина. 
Одного разу Валентина відчула непереборне спонукання 

відвідати свою двоюрідну сестру Неллі. Вона не знала, що з нею 
відбувається. Зазвичай Валентина була цілий день удома зі своїм 
дворічним сином, але цього разу вона вирішила провідати Неллі. 
Коли вони розмовляли в Неллі вдома, у двері постукала її подруга 
Ольга. Валентина чула, що Ольга приєдналася до небезпечної секти 
під назвою Церква адвентистів сьомого дня.

— Що ти думаєш про Бога? — прямо запитала вона Валентину.
Та проігнорувала запитання й поставила власне.
— Ви дотримуєтеся всіх заповідей? — запитала вона. — Ви 

святите сьомий день — суботу?
Через декілька годин Валентина вже розповіла Галині, що 

Церква адвентистів сьомого дня дотримується всіх Десяти Запо-
відей. Через декілька місяців сестри разом прийняли хрещення.

«Через святе Слово Бог привів нас до церкви, яка дотримується 
Десяти Заповідей», — сказала Валентина.

Частина приношень тринадцятої суботи 2017 року допомогла 
відкрити перший адвентистський дитячий садок у Павлодарі, Ка-
захстан, рідному місті Валентини.
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Урок 

7 
6-12 лютого

ПОРАЗКА 
АССИРІЙЦІВ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 36:1; 36:2-20; 36:21-37:20; 37:21-38; 38; 39.

Пам’ятний вірш: 

«Господи Саваоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на Херу-
вимах! Ти Той єдиний Бог для всіх царств землі, Ти 
створив небеса та землю!» (Ісаї 37:16).

«Ось худий босоногий чоловік іде зі своїми двома синами. 
А ось інша сім’я навантажила всі свої пожитки на віз, запря-
жений волами. Чоловік веде волів, тоді як дві жінки сидять на 
возі. Менш щасливі люди, у яких немає воза, несуть усе своє 
майно на плечах.

Солдати всюди. Таран врізається в міські брами. Лучни-
ки, залізши на таран, стріляють у тих, які тримають оборону 
й перебувають на стінах. Усюди кривава бійня.

Пробігаємо очима вперед. Цар велично сидить на своє-
му троні, приймаючи здобич і полонених. Деякі полонені 
наближаються до нього з піднятими руками, благаючи про 
милість. Інші стають на коліна й запобігливо припадають до 
землі. Описи цих сцен починаються словами: «Сеннахирим, 
цар світу, цар Ассирії» і сповнені такими висловами, як «си-
дів на nēmedu – троні, а здобич міста Лахіш проходила перед 
його поглядом» (John Malcolm Russell, The Writing on the Wall 
[Winona Lake , Indiana: Eisenbrauns, 1999]. Pp. 137, 138).

Цю серію картин, які колись прикрашали стіни «Палацу, 
що не має рівних» царя Санхеріва, нині зберігають у Британ-
ському музеї, і яку ж історію вони розповідають про становище 
обраного народу Божого!
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Неділя, 7 лютого
НАПАД АССИРІЇ (Ісаї 36:1)

Що сталося з Юдеєю? 2 Цар. 18:13; 2 Хронік 32:1; Ісаї 36:1.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Коли помер невірний цар Ахаз, його вірний Богові син 

Єзекія зійшов на престол і успадкував царство, яке втратило 
незалежність. Ахаз отримав допомогу ассирійців проти союзу 
Сирії і Північного Ізраїлю, але Юдея була змушена продовжу-
вати платити данину Ассирії за заступництво (див. 2   Хронік 
28:16-21). Коли цар Ассирії Саргон II загинув на далекому 
полі битви і його змінив 705 року до Р. Х. Санхерів, Ассирія 
виявилася вразливою. Ассирійські та біблійні тексти свідчать, 
що Єзекія скористався цією можливістю й повстав (див. 2 Цар. 
18:7), агресивно діючи як лідер антиассирійського повстання 
серед малих народів його регіону.

Та Єзекія недооцінив ассирійську міць. 701 року до Р. Х., 
коли Санхерів приєднав інші території до своєї імперії, він 
зі спустошливою   силою виступив проти Сирії та Палестини, 
зруйнувавши Юдею.

Як Єзекія приготувався до боротьби з Ассирією? 2 Хронік 
32:1-8. ____________________________________________________

____________________________________________________________
Дізнавшись, що Санхерів має намір захопити столицю 

Єрусалим, Єзекія ретельно приготувався для протистояння 
Ассирії. Він зміцнив фортечні споруди, додатково озброїв і упо-
рядкував армію, подбав про захист водопостачання Єрусалиму 
(див. також 2 Цар. 20:20; 2 Хронік 32:30). Запис про чудовий 
Сілоамський водний тунель повідомляє про його будівництво 
й датує його приблизно часом підготовки Єзекії до облоги.

І, що не менш важливо, ніж керівництво у військових і ор-
ганізаційних питаннях, Єзекія став також духовним лідером, 
намагаючись зміцнити дух у народі в той небезпечний час. 
«Тому цар Юдеї вирішив зробити зі свого боку все, щоб при-
готуватися до відсічі ворога; зробивши все, на що тільки була 
здатна людська винахідливість та енергія, він зібрав свої війська 
й закликав їх бути мужніми» (Е. Уайт. Пророки і царі. С. 351).
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Якщо Єзекія так довіряв Богові, чому він доклав стільки 
особистих зусиль, щоб приготуватися до боротьби? Чи 
заперечували царські вчинки його віру? Прочитайте 
Филп. 2:12, 13, де йдеться про співпрацю людини з Богом, 
Який забезпечує воістину ефективною силою.

____________________________________________________________

Понеділок, 8 лютого

ПРОПАГАНДА (Ісаї 36:2-20)
Правителі Ассирії були не тільки жорстокими, але й розум-

ними. Їхня мета – багатство і влада, а не просто руйнування 
(порівняйте Ісаї 10:13, 14). Навіщо використовувати ресурси 
для завоювання міста силою, якщо можна переконати жителів 
здатися? Тому Санхерів, осаджуючи Лахіш, послав свого «ве-
ликого чашника» (це вище офіцерське звання) узяти Єрусалим 
за допомогою пропаганди.

Які аргументи використовував великий чашник, щоб 
залякати юдеїв? Ісаї 36:2-20. Прочитайте також 2 Цар. 
18:17-35; 2 Хронік 32:9-19. _______________________________

____________________________________________________________
Великий чашник навів кілька переконливих аргументів. 

Ви не можете сподіватися на допомогу Єгипту, тому що він 
слабкий і ненадійний. Ви не можете покладатися на Госпо-
да, оскільки Єзекія образив Його, зруйнувавши Його висоти й 
жертовники по всій Юдеї, звелівши людям поклонятися тільки 
біля одного жертовника в Єрусалимі. Фактично Господь на боці 
Ассирії, і Він наказує Санхеріву зруйнувати Юдею. У вас навіть 
немає достатньо підготовлених вершників, щоб осідлати дві 
тисячі коней.

Щоб уникнути облоги, коли не буде води та їжі, здайтеся 
зараз, і до вас будуть добре ставитися. Єзекія не може вря-
тувати вас, А оскільки боги всіх інших переможених Ассирією 
країн не врятували їх, то можете бути впевнені, що ваш Бог 
також не врятує вас.

Чи говорив головний радник правду?

___________________________________________________________
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У своїй промові чашник пригадав чимало реальних фактів, 
тому вона здавалася переконливою. Крім того, були ще два 
невисловлених аргументи. По-перше, чашник щойно прибув 
із Лахіша, розташованого лише за 48 км від Єрусалима; там 
ассирійці демонстрували, що трапляється з добре укріпленим 
містом, яке наважилося чинити опір. По-друге, з чашником 
прибув потужний підрозділ ассирійської армії (Ісаї 36:2). Знаючи 
долю інших армій і міст (зокрема Самарії, столиці Північного 
Ізраїлю; див. 2 Цар. 18:9, 10), які підкорилися Ассирії, жоден 
юдей не мав би причини (з людського погляду) сумніватися, що 
Єрусалим приречений (порівняйте Ісаї 10:8–11). Чашник також 
мав рацію, сказавши, що Єзекія зруйнував різні місця жертво-
приношень, щоб зосередити поклоніння в Єрусалимському храмі 
(2 Цар. 18:4; 2 Хронік 31:1). Але хіба ця реформа образила 
Господа, Який був єдиною надією народу? Чи захоче і зможе 
Він урятувати юдеїв? На це запитання міг відповісти тільки Бог!

Чи перебували ви коли-небудь у подібній, здавалося б, 
безвихідній ситуації? У чому полягала ваша єдина надія? 
За бажанням поділіться з класом своїм досвідом: як ви 
впоралися із ситуацією і чим усе закінчилося?

Вівторок, 9 лютого
ВРАЖЕНИЙ, АЛЕ НЕ ЗАЛИШЕНИЙ 
(Ісаї 36:21–37:20)

Як розумна мова чашника вплинула на Єзекію і його при-
дворних? 2 Цар 18:37-19:4; Ісаї 36:21-37:4. ___________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 Вражений до глибини душі й засмучений, Єзекія звернув-

ся до Бога, покірно шукаючи заступництва Ісаї – того самого 
пророка, пораду якого проігнорував його батько.

Як Бог підбадьорив Єзекію? Ісаї 37:5-7. _____________________

____________________________________________________________
Звістка була короткою, але місткою. Бог був на боці Свого 

народу. Ісая передбачив, що Санхерів почує важливу звістку 
й не нападе на Юдею. Це пророцтво відразу ж здійснилося.
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Тимчасово засмучений, Санхерів не збирався надовго 
відкладати облогу, тому передав Єзекії загрозливе послання: 
«Нехай не зводить тебе Бог твій, на Якого ти надієшся, ка-
жучи: Не буде даний Єрусалим у руку асирійського царя... Чи 
їх урятували боги тих народів, яких понищили батьки мої» 
(Ісаї 37:10, 12; див. також 2 Хронік 32:17).

Цього разу Єзекія пішов прямо у храм і розгорнув по-
слання Санхеріва перед Господом Саваотом, що сидить «на 
Херувимах» (Ісаї 37:14–16).

Як молитва Єзекії показує, що було поставлено на карту 
в єрусалимській кризі? Ісаї 37:15-20. _________________________

____________________________________________________________
Санхерів навмисне атакував найсильніший захист Єзекії: 

віру в його Бога. Замість того, щоб здатися, Єзекія звернувся 
до Бога, щоб Він явив Себе, «і нехай знають усі царства землі, 
що Ти Господь, Бог єдиний!» (Ісаї 37:20).

У молитовному дусі прочитайте молитву Єзекії (Ісаї 37:15-20). 
На яких характеристиках Господа зосереджується цар? Які 
принципи містить ця молитва, що можуть надихнути нас 
і дати силу залишатися вірними в нашій особистій кризі? 

____________________________________________________________

Середа, 10 лютого

КІНЕЦЬ ІСТОРІЇ (Ісаї 37:21–38)
Як записав Санхерів у своєму літописі, він узяв 46 укріпле-

них міст, обложив Єрусалим і ув’язнив єврея Єзекію «у Єруса-
лимі, у його царській резиденції, немов птаха в клітці» (James 
B. Pritchard, editor, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 
Testament [Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969]. 
Р. 288). Однак, попри любов до пропаганди як засобу звеличення 
свого монументального его, ані в записах, ані в картинах він не 
стверджує, що взяв Єрусалим. З людського погляду відсутність 
цієї згадки дивує, враховуючи жорстоку владу Санхеріва і факт, 
що Єзекія очолив повстання проти нього. Сподівання повсталих 
проти Ассирії були марними, і все закінчувалося стратами.

Учені визнають: якби навіть у нас не було біблійного запису, 
ми були б змушені визнати, що сталося чудо. Факт, що Санхерів 
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покрив стіни «Палацу, що не має рівних» барельєфами, які 
майстерно зображують успішну облогу Лахішу, свідчить про те, 
що цар повинен був рятувати свою репутацію. Якби не милість 
Божа, ці картини зображували б Єрусалим! Санхерів не сказав 
про завершення історії, але це зробила Біблія.

Як завершилася ця історія? Ісаї 37:21–37.

____________________________________________________________

____________________________________________________________
У відповідь на молитву абсолютної віри Єзекії Бог послав 

абсолютне запевнення для Юдеї в тому, що Його лють запалала 
на гордого царя Ассирії, що наважився підняти свій голос проти 
Божественного Царя царів (Ісаї 37:23). Потім Господь негайно 
виконав Свою обіцянку захистити Єрусалим (2 Цар. 19:35-37; 
2 Хронік 32:21, 22; Ісаї 37:36-38).

Велика криза потребує великого чуда, саме таким воно й 
було. Число уражених – 185 000. Отже, Санхеріву не залишало-
ся нічого іншого, як тільки повернутися додому, де він зустрів 
свою смерть (порівняйте з пророцтвом пророка в Ісаї 37:7-38).

«Бог євреїв переміг гордих ассирійців. Честь Єгови була 
відновлена перед очима навколишніх народів. Серця мешканців 
Єрусалима переповнювала свята радість» (Е. Уайт. Пророки і 
царі. С. 361). Крім того, якби Санхерів завоював Єрусалим, він 
переселив би народ, а Юдея втратила б свою ідентичність, як це 
сталося з Північним Ізраїлем. Тоді не було б уже єврейського 
народу, у якому повинен був народитися Месія. Їхня історія 
закінчилася б. Але Бог зберіг надію живою.

Що ви можете відповісти людині, яка не вірить написа-
ному в Біблії та Богові Біблії й ставить таке запитання: 
чи було справедливо, що стільки ассирійських солдатів, 
які народилися саме тоді й у тому місці, мали померти? 
Як ви особисто розумієте Боже діяння в цьому випадку?

Четвер, 11 лютого

У ХВОРОБІ ТА В БАГАТСТВІ (Ісаї 38, 39)
Події, зображені в Ісаї 38 і 39 (2 Цар. 20), відбувалися напе-

редодні звільнення Господом Єзекії від Санхеріва, тобто ще не 
відбулося звільнення, описане в Ісаї 37 (див. також 2 Цар. 19). 
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Справді, тексти Ісаї 38:5, 6 і 2 Цар 20:6 вказують, що над Юдеєю 
досі нависає загроза з боку Ассирії.

«Сатана вирішив домогтися смерті Єзекії, а потім привести 
до падіння Єрусалиму, вважаючи: якщо прибрати Єзекію зі 
шляху, його зусилля в проведенні реформи припиняться, і 
тоді відразу станеться падіння Єрусалима» (Біблійний ко-
ментар АСД. Т. 4. С. 240).

Як наведена цитата свідчить про те, наскільки важливим 
для Божого народу є належне керівництво? Який знак 
Гос подь дає Єзекії, щоб зміцнити його віру? 2 Цар. 20:8-10; 
Ісаї 38:6-8. _______________________________________________

____________________________________________________________
Відкинувши запропоновану Богом ознаку (Ісаї 7), Ахаз 

запустив ланцюгову реакцію подій, які спричинили непри-
ємності з Ассирією. А Єзекія попросив ознаку (2 Цар. 20:8), 
і Бог зміцнив царя цією ознакою, щоб він міг подолати кризу, 
до якої привів Юдею його батько. Справді, повернути тінь на 
Ахазів сонячний годинник можна було тільки чудом.

Вавилоняни вивчали рух небесних тіл і ретельно зано-
товували інформацію про це. Вони помітили дивне явище й 
хотіли дізнатися, що це означає. Те, що саме тоді цар Меродах 
Бал’адан відправив послів до Юдеї, не було випадковістю. 
Вавилоняни довідалися, що зцілення Єзекії й дивовижне 
зрушення тіні на сонячному годиннику пов’язані.

Тепер ми знаємо, чому Бог вибрав цю особливу ознаку. Як 
Господь пізніше використав Вифлеємську зірку, щоб привести 
мудреців зі Сходу, так Він використовував дану Єзекії озна-
ку, щоб привести послів із Вавилона. У них була унікальна 
можливість дізнатися про істинного Бога. Протягом усього 
царювання Меродах Бал’адан намагався здобути незалежність 
від Ассирії. Йому потрібні були потужні союзники, тому він 
бажав спілкуватися з Єзекією. Якщо на прохання Єзекії сталося 
таке чудо, що він міг тоді зробити з Ассирією?

Як Єзекія втратив унікальну можливість прославити Бога 
і вказати на Нього вавилонянам? Який був результат? 
Ісаї 39. Єзекія, котрий мав засвідчити послам про Бога, 
натомість звернув їхню увагу на свою «славу». Який урок 
ми можемо почерпнути із цього?
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П’ятниця, 12 лютого

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
«Тільки завдяки Божому втручанню тінь на сонячному 

годиннику могла вернутися на десять ступенів. Це мало бути 
для Єзекії ознакою, що Господь почув його молитву. “І кликнув 
пророк Ісая до Господа, і Він завернув тінь на ступені Ахазо-
ві, на десять ступенів” (2 Цар. 20:8–11)» (Е. Уайт. Пророки 
і царі. С. 342).

«Прихід послів від правителя далекої країни давав Єзекії мож-
ливість звеличити живого Бога. Як легко було б йому розповісти 
їм про Бога, Уседержителя усього творіння, по милості Якого 
йому було збережене життя в абсолютно безнадійній ситуації!..

Натомість серце Єзекії опанували гордість і марнослав-
ство. Насолоджуючись власною величчю, він відкрив перед 
зацікавленими очима гостей скарби, якими Бог збагатив Свій 
народ. Цар «показав послам скарбницю свою, – срібло, і золото, 
і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все що знаходилося 
в його скарбницях. Не було речі, якої не показав би їм Єзекія в 
домі своїм та в усім володінні своїм» (Ісаї 39:2). Він учинив це 
не для слави Бога, але щоб звеличити себе в очах чужоземних 
князів» (Е. Уайт. Пророки і царі. С. 344, 345).

Питання для обговорення:
1. Чим сатана схожий на ассирійського чашника? Чи 

говорить диявол правду, заявляючи, що ви згрішили? 
Див. Зах. 3:1. Як Господь відповідає на це? Зах. 3:2-5. 
У чому наша єдина надія проти звинувачень ворога? 
Римл. 8:1.

2. Чи припиняє сатана свої звинувачення, коли ви вже 
прощені? Об’явл. 12:10. Якщо ви отримали прощення, а 
сатана продовжує стверджувати, що ви належите йому 
через ваш гріх, чи не слід розцінити його звинувачення 
як неправдиві свідчення? Див. П. Зак. 19:16-21.

Висновок. У відповідь на благання вірного царя Бог уря-
тував народ і показав Себе всемогутнім царем Ізраїлю та всієї 
Землі. Він не тільки знищує тих, хто намагається винищити 
Його народ, але й дає можливості іншим людям, незалежно 
від того, наскільки вони «вавилонські», стати Його народом.
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Місіонерська історія

 ТАЄМНИЧИЙ ГОЛОС
Ендрю Мак-Чесні 

Павлодар, місто на півночі Казахстану з населенням 300 тисяч 
осіб, не найбільше. Проте Валентина не могла знайти час для того, 
щоб виконати прохання своєї двоюрідної сестри Неллі, котра не 
так давно переїхала до Німеччини. Неллі надіслала подарунок для 
своєї подруги Ольги й просила Валентину передати його їй, але 
подарунок досі був у неї вдома. Валентина була вся в клопотах. 
Їй доводилося доглядати за своїми трьома дітьми й продавати 
домашнє варення та соління на одній із вулиць міста, щоб хоча б 
якось поліпшити фінансове становище своєї сім’ї. 

Минув місяць. Якось удень Валентина лягла відпочити на диван 
у перерві між хатніми справами, як раптом почула голос, який 
звертався до неї: «Устань, візьми подарунок і поїдь до Ольги».

Не розуміючи, що коїться, жінка швидко вдяглася, узяла пода-
рунок і поїхала. Коли Валентина ввійшла до під’їзду, то побачила 
жінку. Незнайомка пішла за нею сходами до квартири Ольги. Коли 
Ольга відчинила двері, то запросила обох жінок увійти. 

Валентина роздумувала, що відбувається.
— Розо, це Валентина. Валентино, це Роза, — сказала Ольга, 

знайомлячи жінок. Потім вона повернулася до Рози й сказала: — 
Вам потрібно поговорити з Валентиною. 

Роза заплакала. Крізь сльози вона пояснила, що зіткнулася з ба-
гатьма труднощами й навіть намагалася накласти на себе руки. Також 
вона шукала Бога, читала Біблію, але не розуміла, що там написано.

— Валентина — християнка, — сказала Ольга. — Вона може 
допомогти тобі.

Валентина запросила Розу відвідувати біблійні уроки разом 
з нею. Через декілька місяців Роза прийняла хрещення. 

Валентина сказала, що цей досвід підкреслив важливість пере-
бування в Христі, як написано в Євангелії від Івана 15:7, 8, де Ісус 
сказав: «Якщо ж будете перебувати в Мені, а Мої слова будуть 
перебувати у вас, то чого б тільки захотіли, просіть — і станеться 
вам. У цьому прославлений Мій Отець, щоб ви приносили багатий 
урожай і стали Моїми учнями». 

— Коли ви в близьких взаєминах з Богом, Він може сказати 
вам, куди йти і з ким поговорити, — промовила Валентина. — Ви 
можете пізнати Його волю.

Частина приношень тринадцятої суботи 2017 року допомогла 
відкрити перший адвентистський дитячий садок у Павлодарі, Ка-
захстан, рідному місті Валентини.
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Урок 

8 
13-19 лютого

«УТІШАЙТЕ 
НАРОДА МОГО»

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 40:1, 2; 40:3-8; 40:9-11; 40:12-31.

Пам’ятний вірш: 

«На гору високу зберися собі, благовіснику Сіону, 
свого голоса сильно підвищ, благовіснику Єрусалиму! 
Підвищ, не лякайся, скажи містам Юди: Ось Бог ваш!» 
(Ісаї 40:9).

Друга світова війна закінчилася 1945 року, тоді як япон-
ський солдат на ім’я Сьоїті Йокої ховався в джунглях острова 
Гуам. Листівки, скинуті з американських літаків, проголошу-
вали мир, але Йокої думав, що це обман. Вірний, патріотично 
налаштований солдат імператора поклявся ніколи не здаватися. 
Оскільки в нього не було контактів із цивілізацією, він жив, 
харчуючись тим, що міг знайти в джунглях; це було убоге, 
важке існування.

1972 року, через 27 років після закінчення Другої світової 
війни, мисливці натрапили на Йокої, коли він рибалив, і тільки 
тоді солдат дізнався, що звістка про мир була правдива. Тоді 
як його народ уже десятиліття насолоджувався миром, Йокої 
страждав від нестатків і стресу (Roy Gane, Altar Call [Berrien 
Springs, Mich.: Diadem, 1999]. P. 304, adapted).

За багато століть до цього через пророка Ісаю Бог про-
голосив, що час страждань і поневірянь Його народу справді 
закінчився: «Утішайте, втішайте народа Мого, говорить ваш 
Бог! Промовляйте до серця Єрусалиму, і закличте до нього, що 
виповнилась його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він 
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за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа!» (Ісаї 40:1, 2). У 
запропонованому уроці ми розглянемо, що означає ця звістка.

Неділя, 14 лютого
УТІХА НА МАЙБУТНЄ (Ісаї 40:1, 2)

У текстах Ісаї 40:1, 2 Бог утішає Свій народ. Час їхнього 
покарання нарешті закінчився. У чому полягало це по-
карання? _________________________________________________

На це запитання є багато відповідей. Насамперед Юдея зазна-
ла покарання (яке здійснила Ассирія) жезлом Божого гніву (Ісаї 
10), та Бог урятував її, знищивши армію Санхеріва 701 року до 
Р. Х. (Ісаї 37). Інше покарання здійснив Вавилон, винісши все 
цінне й вивівши народ з Юдеї, адже Єзекія показав своє багат-
ство посланцям Меродаха Бал’адана (Ісаї 39). Юдею карали й 
інші народи, проти яких Ісая виголосив пророцтва (Ісаї 14–23).

Слова «Ассирія» та «ассирійці» 43 рази згадуються в текстах 
Ісаї 7:17 — 38:6, тоді як у всіх наступних розділах книги тільки 
один раз згадується, що раніше їх утискав Єгипет, а потім Ашшур 
(Ісаї 52:4). У наступних розділах книги Ісаї йдеться про звіль-
нення юдеїв із вавилонського рабства (Ісаї 43:14; 47:1; 48:14, 20). 
Перс Кір завоював Вавилон 539 року до Р. Х. і звільнив юдеїв 
з рабства (Ісаї 44:28; 45:1, 13).

Розділи 1–39 книги Ісаї описують події, що ведуть до звіль-
нення від Ассирії 701 року до Р. Х. Однак на початку 40 розділу 
розповідь переноситься на півтора століття вперед, до падіння 
Вавилона 539 року до Р. Х. і до наступного повернення євреїв.

Яка подія, провіщена Ісаєю раніше (до 39 розділу), сприяла 
поверненню Божого народу з Вавилона? __________________

____________________________________________________________
Розділ 39 є містком до наступних розділів, які передрі-

кають вавилонський полон, принаймні для деяких нащадків 
Єзекії (Ісаї 39:6, 7). До того ж пророцтва Ісаї 13, 14, 21 роз-
ділів сповіщають про падіння Вавилона і звільнення Божого 
народу: «Бо Господь змилосердиться над Яковом, і вибере 
знову Ізраїля, і на їхній землі їх поселить… як Господь дасть 
тобі відпочинок із терпіння твого та з неспокою твого, та з 
праці тяжкої, яку ти був мусів робити, то ти заспіваєш оцю 
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пісню глумливу про царя Вавилону» (Ісаї 14:1–4). Зверніть 
увагу на тісний зв’язок цього уривка з текстами Ісаї 40:1, 2, 
де Бог обіцяє Своєму народу припинити їхнє страждання.

Що особисто для вас означає біблійна обітниця про при-
пинення страждань, особливо на тлі ваших теперішніх 
страждань? Наскільки міцною була б наша віра без цих 
обітниць? Чому так важливо покладатися на них попри все?

Понеділок, 15 лютого

ПРИСУТНІСТЬ, СЛОВО 
І ДОРОЖНІ РОБОТИ (Ісаї 40:3–8)

Як Божий народ отримує втіху? (Ісаї 40:1–8).

____________________________________________________________
Безіменний вісник проголошує, що Бог гряде, щоб явити Свою 

славу (Ісаї 40:3-5). Інший голос сповіщає: хоч люди минущі, 
як трава, «Слово ж нашого Бога повіки стоятиме» (вірш 8).

Після полону Божий народ знову здобуде те, що прийняв на 
горі Синай, а потім утратив через своє відступництво, за що і був 
покараний, – знову отримає присутність Бога і Його Слово. Це 
основоположні складові Божого заповіту з ізраїльським народом, 
дбайливо виплекані в Його святині серед них (Вих. 25:8, 16). 
Юдеї порушили Слово Бога, тому Він покинув Свій храм (Єзек. 
9–11), однак повертається назад. Присутність Господа і Його 
вічно надійне Слово приносять утіху, звільнення та надію.

Які приготування необхідно зробити перед поверненням 
Господа? Ісаї 40:3-5. ______________________________________

Будь-якому цареві не личить трястися на вибоїстій доро-
зі. Тому його приїзду передують дорожні роботи. Наскільки 
більше необхідно зробити для Царя царів! Його Прихід з тієї 
землі, де Він перебував разом зі Своїм народом і був святи-
лищем для них (Єзек. 11:16), вимагає серйозних змін місце-
вості. Прокласти рівну дорогу, швидкісне шосе серед крутих 
пагорбів Палестини було б непростим завданням, навіть коли 
є динаміт і бульдозери. Тільки Бог може звершити таку ро-
боту, саме Він може перетворити «нерівне – в рівнину» (Ісаї 
42:16). Однак Йому не потрібна буквальна дорога, оскільки 
в Нього є повітряна колісниця з херувимами (Єзек. 1:9–11).
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Новий Завіт, згадуючи пророцтво Ісаї, явно говорить про 
духовне виправлення дороги, шляху. Це здійснилося через 
проповідь Івана Хрестителя (Матв. 3:3). Він проголошував: 
«Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне!» (Матв. 3:2), 
Іванове хрещення було хрещенням «для покаяння, для про-
щення гріхів» (Марка 1:4). Отже, виправлення (вирівню-
вання) шляху – це покаяння і залишення гріха, щоб знайти 
розраду в Божественному прощенні та присутності Господа.

Тексти Єрем. 31:31-34 проголошують ту саму духовну 
звістку: під час довгого полону юдеям необхідно усвідомити 
духовну природу виправлення шляху для Бога. У цьому уривку 
Господь обіцяє усім охочим почати знову «Новий Заповіт», у 
якому Він вкладає Свій Закон у їхні серця та обіцяє бути їм 
Богом. Вони знають Бога і Його характер, адже Він простив їх.

Уважно прочитайте Ісаї 40:6-8. Яку надію в цих текстах 
бачимо ми, що в’янемо, немов трава? На що нам не слід 
сподіватися? _____________________________________________

Вівторок, 16 лютого

НАРОДЖЕННЯ ЄВАНГЕЛІЗМУ (Ісаї 40:9-11)
Яку подію описано в Ісаї 40:9-11? ___________________________

____________________________________________________________
Пізніше в книзі Ісаї з’являється вісник чоловічого роду, що 

проголошує Добру звістку для Єрусалима (Ісаї 41:27; 52:7). 
Однак у Ісаї 40:9 звістку: «Ось Бог ваш!» проголошує з гори 
вісниця жіночого роду, як видно в єврейському оригіналі тексту.

Давид у Псал. 68 вихваляє Бога, бо Він «самітних уводить 
до дому, витягує в’язнів із кайданів» (вірш 7). І хоч тут ці слова 
стосуються виходу з єгипетського рабства, Ісая використовує 
ті самі ідеї, говорячи про проголошення другого «виходу» – 
повернення з вавилонського полону.

Новий Завіт застосовує тексти Ісаї 40:3-5 до Івана Хрести-
теля, який готував шлях для Христа, Вічного Слова, Яке стало 
тілом і перебувало серед Його народу (Івана 1:14).

Ще до Івана деякі люди проголошували Добру вістку про 
Прихід Христа. Серед перших були літні Симеон і Анна, які 
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зустрілися з Немовлям Ісусом, коли Його посвячували Госпо-
ду в храмі (Луки 2:25-38). Як і вісники в книзі Ісаї, це були 
чоловік і жінка. Симеон очікував утіхи Ізраїлю з Приходом 
Месії (Луки 2:25, 26).

У світлі пророцтва Ісаї чи не здається збігом, що проро-
чиця Анна першою публічно проголосила на храмовій горі 
народу Єрусалима, що прийшов Господь: «Вона прославляла 
Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на викуплен-
ня Єрусалима» (Луки 2:38)? Тоді відбулося народження 
християнського євангелізму, яким ми тепер його знаємо: 
проголошення Євангелія, Благої вістки про те, що Ісус Хри-
стос прийшов подарувати спасіння. Пізніше Христос довірив 
іншій жінці, Марії Магдалині, першій повідомити вістку про 
Його тріумфальне воскресіння (Івана 20:17, 18). Ця вістка 
підтверджувала, що Його євангельська місія для планети 
Земля відбулася. Кожне тіло – як трава, але Божественне 
Слово, що «стало тілом», – вічне (Ісаї 40:6–8)!

Прочитайте Ісаї 40:11. Який образ змальований у тексті? 
Напишіть для себе кілька рядків про те, як особисто ви ви-
пробували пастирську турботу Господа. Чому корисно зга-
дувати шлях, яким Господь вів вас? ________________________

Середа, 17 лютого
МИЛОСТИВИЙ ТВОРЕЦЬ (Ісаї 40:12–31)

Як Ісая в 40-му розділі розвиває тему милості й сили Бога?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
У цьому розділі милість і сила Бога переплітаються, оскільки 

обидві ці якості потрібні для того, щоб Він спас Свій народ. 
Господь бажає спасти Своїх дітей, бо милостивий; Він може 
їх це зробити, бо сильний.

Милість (Ісаї 40:1–5): утіха, Прихід Господа для звільнення.
Сила (Ісаї 40:3–8): слава, сталість на противагу людській 

слабкості.
Милість (Ісаї 40:9–11): Добра вістка звільнення, Пастир 

Свого народу.
Сила (Ісаї 40:12–26): незрівнянний Творець.
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Милість (Ісаї 40:27–31): Творець дає силу стомленим.
Представивши Божу силу в термінах Його слави і сталості 

(Ісаї 40:3–8), Ісая розвиває думку про Його міць і неперевершену 
мудрість, на тлі яких Земля і земляни здаються порошиною (Ісаї 
40:12–17). У цих текстах стиль Ісаї, з риторичними запитаннями 
і яскравими метафорами, використаними при описі Землі та її 
частин, нагадує Божу відповідь Йову (Йова 38–41).

Яку відповідь можна дати на риторичне запитання Ісаї: «І до 
кого вподобите Бога» (Ісаї 40:18)? __________________________

Ісая, як і Йов, відповідає без слів: нікому. Однак пророк не 
може замовчувати факт, що багато людей дають альтернативну 
відповідь на це запитання, і карикатурно зображує їхнє нама-
гання уподібнити Бога ідолові (Ісаї 40:19, 20).

Відразу здається нерозумним використовувати ідола для 
порівняння з Богом, але для більшої впевненості, що люди все 
правильно зрозуміли, пророк розвиває тему Божої унікаль-
ності й наводить неспростовні аргументи, що Він – Творець 
(Ісаї 40:21–26).

Як вірш 27 відкриває ставлення людей, до яких адресо-
вана вістка Ісаї? Як ми можемо стати винними в цьому? 
___________________________________________________________

 ____________________________________________________________
Мета Божої вістки – утішити народ, який потребує цього! 

Подібно до Йова, через їхні страждання, вони збентежені та 
охоплені сум’яттям щодо Божого характеру.

Ще раз перегляньте біблійні тексти на сьогодні. Вони 
свідчать не тільки про милість і силу Бога, але й про те, 
що Він – Творець. Чому так важливо зрозуміти цю істину? 
Як щотижнева субота допомагає зміцнити цю особливо 
важливу думку в нашому розумі?

Четвер, 18 лютого

ПРОБЛЕМА  З  ІДОЛОПОКЛОНСТВОМ (Ісаї 40:19,  20)
Ідолопоклонство руйнує унікальні, близькі взаємини з Бо-

гом, замінюючи Його чимось іншим (Вих. 20:4, 5; Ісаї 42:8). 
Тому пророки говорять про ідолопоклонство як про духовний 
«перелюб» (Єрем. 3:6–9; Єзек. 16:15–19).
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Прочитайте Ісаї 41:29. Як Ісая характеризує ідолів? Як ви 
розумієте слова пророка про ідолів? Чому це дуже точна 
характеристика будь-якого ідола, яким би він не був? 

____________________________________________________________
У давнину язичники вірили, що поклоняються божественним 

істотам, схиляючись перед їхніми образами та символами. Покло-
ніння ідолу, що символізує іншого бога, – це порушення першої 
заповіді: «Хай не буде тобі інших богів передо Мною!» (Вих. 20:3). 
Однак якщо ідолом намагаються представити істинного Бога, як, 
наприклад, за допомогою золотого тільця (Вих. 32:4, 5), Господь 
відкидає його як подобу Собі, оскільки ніхто не знає, як зобразити 
Бога (П. Зак. 4:15–19), і ніщо не може передати Його незрівнянну 
славу й велич. Отож ідол виконує роль іншого бога, і поклоніння 
йому – це порушення першої і другої заповідей.

Божий народ не потребує ідолів, оскільки з ними реально при-
сутня Шекіна (Божа слава) у Його святині. Поклонятися ідолам – 
означає замінювати і, отже, відкидати Його реальну присутність.

З якими видами ідолопоклонства ми як Церква стикаємося 
сьогодні? Чи з’являється сьогодні ідолопоклонство в Церкві 
в більш витончених формах? Якщо так, то в яких?__________

____________________________________________________________
«Багато з тих, хто носить ім’я християн, служать іншим 

богам, а не Господу. Наш Творець вимагає нашого повного 
посвячення, нашої найбільшої відданості. Усе, що послаблює 
нашу любов до Бога або заважає здійснювати для Нього належ-
не служіння, у такий спосіб стає ідолом» (Коментарі Е. Уайт. 
Біблійний коментар АСД. Т. 2. С. 1011, 1012).

З давніх записів ми знаємо, що ідолопоклонство було 
приваб ливим, тому що в ньому було щось матеріальне. Беручи 
участь у таких формах поклоніння, ідолопоклонники шанували 
сили, які, як вони вірили, могли дати їм родючість і процвітан-
ня. Це була релігія «допоможи собі сам». Знайомо, чи не так?

Напередодні повернення Господа, коли шлях перед Ним 
буде приготовлений звісткою останнього Іллі про прими-
рення (Мал. 4), перед людьми стоятиме той самий вибір, 
як і за днів Ісаї: кому ви будете поклонятися – Творцю чи 
чомусь / комусь іншому (Об’явл. 13, 14), бо, врешті-решт, 
у кожної людини є об’єкт для поклоніння.
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П’ятниця, 19 лютого

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
Прочитайте в книзі Е. Уайт «Пророки і царі» розділ «Ось – 

Бог ваш!» (С. 311-321).
«За днів Ісаї духовна свідомість людей була затьмарена че-

рез їхнє неправильне уявлення про Бога. З давніх-давен сатана 
намагався примусити людей дивитися на свого Творця як на 
автора гріха, страждань і смерті. Ті, кого йому вдалося таким 
чином ошукати, уявляли собі Бога жорстоким і вимогливим. 
Вони вважали, що Бог тільки й думає про те, щоб звинува-
чувати й карати, не приймаючи грішника, поки не з’явиться 
для цього законної підстави. Закон любові, за яким живе й діє 
Небо, був представлений великим ошуканцем у фальшивому 
світлі як перешкода для досягнення людського щастя та важке 
ярмо, звільнення від якого могло б принести усім радість. Він 
стверджував: виконати принципи Закону неможливо, а пока-
рання за його порушення – це прояв деспотизму» (Е. Уайт. 
Пророки і царі. С. 311).

Питання для обговорення:
1. Підсумуйте своїми словами звістку Ісаї 40:12-31. Запи-

шіть свої ідеї, використовуючи сучасні наукові відкрит-
тя, які ще більш наочно свідчать про дивовижну силу 
нашого Бога. Поділіться своїми висновками з класом.

2. Як описана Ісаєю незмінність Божого Слова на проти-
вагу вразливості та недовговічності людського життя 
(Ісаї 40:6-8) допомагає вам перемогти страх смерті? 
Чи пов’язана незмінність Слова з вашою надією на 
воскресіння (Йова 19:25-27; Дан. 12:2; 1 Кор. 15:51-57; 
1 Сол. 4:13-18)?

3. Беручи уривок Ісаї 40:12-31 близько до серця, як можна 
вилікуватися від гордості й зарозумілості?

Висновок. Через Ісаю Бог приніс утіху страждальцям. Час 
їхньої недолі закінчився, і Господь повернувся до них. Замість 
того, щоб бути збентеженими та розчарованими, вони могли 
довіряти Богові в тому, що Він використає Свою творчу силу 
для їхнього звільнення.
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Місіонерська історія

СІМ МАЛЕНЬКИХ ЛОВЦІВ ЛЮДЕЙ
Ендрю Мак-Чесні

У чому сила Малої групи?
Пастор Церкви адвентистів сьомого дня на південному сході 

Мексики об’явив 60 членам церкви, що їм потрібно сформува-
ти Малі групи, щоб проводити зустрічі серед тижня. У кожної 
групи повинна бути назва, девіз, мета і гімн. Ідея належала 
місцевій конференції.

Декілька дорослих одразу ж створили Малу групу й назвали 
її «Йосип», пояснивши: «Будьмо подібними до Йосипа, а нашою 
метою буде спасіння інших».

Інші члени церкви організували групи з назвою: «Сіячі віри», 
«Скеля», «Друзі Ісуса» та «Об’єднані у вірі». Директор відділу 
дитячого служіння теж хотіла створити групу. Вона зібрала сімох 
дітей і їхніх батьків, які регулярно молилися в Церкві адвентистів 
сьомого дня Нуево-Тампіко в Альтамира, щоб обговорити цю 
ідею. Матір восьмирічного Мануеля запропонувала свій дім для 
щотижневих зустрічей. Група отримала назву «Ловці людей». 

На першу зустріч прийшло п’ятнадцятеро дітей, з них вісім 
з неадвентистських сімей, яких запросила директор дитячого 
служіння Ельза Гальван. Діти по черзі читали біблійну історію. 
Ще вони співали пісні та молилися. Наприкінці годинного 
заняття дітей частували солодощами. 

Група «Ловці людей» почала збиратися щотижня. Діти 
також раз на тиждень відвідували лікарні, молилися з паці-
єнтами й розповсюджували адвентистську книгу року. Вони 
пригощали пацієнтів гарячим напоєм атоле і тако — хлібом 
з квасолею й сиром. 

Оскільки група дітей стала стабільною, а відвідуваність 
регулярною, організатори вирішили перетворити групу на 
Клуб шукачів пригод. Пізніше старші діти в групі організували 
Клуб слідопитів.
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Через ще деякий час діти почали пропонувати Біблію для 
вивчення членам сімей, друзям і сусідам. З маминою допомо-
гою Мануель запропонував біблійні уроки своєму дідусеві та 
тітці. Одного разу дідусь і тітка повідомили, що вони хочуть 
поїхати до лікарні разом з дітьми. Незабаром вони уклали завіт 
з Богом. Мануель і його мама тепер вивчають Біблію з його 
8-річним двоюрідним братом.

Багато інших дітей також пропонують біблійні уроки, зо-
крема й 12-річний Віктор і його мама, які проводять заняття 
з 8-річним другом і двома кузенами семи й дев’яти років. 

За перший рік «Ловці людей» привели до церкви 12 осіб, які 
прийняли хрещення. Це більше, ніж половина з тих 20 осіб, які 
хрестилися в церкві за той час.

«Кількісне зростання нашої церкви свідчить про силу Малих 
груп, — говорить 34-річний пастор Церкви Самуель Альвара-
до. — Ісус починав Своє служіння з Малої групи дванадцяти 
апостолів, і наша церква робить те ж саме для слави Божої».
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Урок 

9 
20-26 лютого ПОСЛУЖИТИ 

І СПАСТИ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 41; 42:1-7; 44:26-45:6; 49:1-12.

Пам’ятний вірш: 

«Оце Отрок Мій, що Я підпираю Його, Мій Обранець, 
що Його полюбила душа Моя. Я злив Свого Духа на 
Нього, і Він правосуддя народам подасть» (Ісаї 42:1).

«Чимало людей вважає привілеєм відвідати місця, пов’язані 
із земним життям Христа: ходити там, де ходив Він; побачити 
озеро, на берегах якого Він любив навчати людей; пагорби 
й долини, на яких часто спинявся Його погляд. Але нам не 
треба вирушати до Назарета, Капернаума чи Вифанії для того, 
щоб іти слідами Христа. Ми можемо бачити Його сліди біля 
ліжка хворого, в убогих хатинах, на людних вулицях великих 
міст – усюди, де людське серце прагне розради. Якщо ми чинимо 
те, що чинив Ісус під час Свого земного життя, ми проходимо 
Його слідами» (Е. Уайт. Христос – надія світу. С. 640).

Ісая говорив про Отрока (в ориг. «Раб/Слуга») Господа 
з подібною місією милосердя: «Він очеретини надломленої не 
доломить, і ґнота тліючого не погасить, буде суд видавати за 
правдою… щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в’язня з 
в’язниці, а з темниці — тих мешканців темряви!» (Ісаї 42:3, 7).

У нашому уроці ми розглянемо, Хто ж цей Раб і що Він 
робить.
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Неділя, 21 лютого
НАРОД-РАБ (Ісаї 41)

В Ісаї 41:8 Бог заявляє: «Ізраїлю, рабе Мій» і в Ісаї 42:1 
говорить: «Отрок/Раб Мій». Хто ж цей другий Раб? 

____________________________________________________________
Можливо, це Ізраїль (Яків), прабатько ізраїльтян? Або це 

ізраїльський народ? Або Месія, Христос, який згадується в 
Новому Завіті як Ісус?

Є два види згадок про раба, які зустрічаються в Ісаї 41–53. 
Один раб названий «Ізраїль» або «Яків», як в Ісаї 41:8; 44:1, 
2, 21; 45:4; 48:20. Оскільки Бог звертається до Ізраїля-Якова в 
теперішньому часі, значить, він являє собою народ, який по-
ходить від нього. Це підтверджується фактом, що викуплення 
Господнього «раба Якова» відбувається, коли він виходить із 
Вавилона (Ісаї 48:20).

В інших текстах, наприклад, в Ісаї 42:1; 50:10; 52:13; 53:11 
Божий раб не названий на ім’я. Коли про нього вперше згаду-
ється в Ісаї 42:1, не відразу зрозуміло, хто він. Однак, коли Ісая 
пізніше продовжує описувати його, стає ясно, що Він відновлює 
коліна Якова (Ізраїля) для Бога (Ісаї 49:5, 6) і помирає як жертва 
за грішників (Ісаї 52:13–53:12; див. також Ісаї 49:5, 6). Тому Він 
не може бути тим самим рабом, що й народ. Отже, Ісая говорить 
про двох Божих рабів. Один – це узагальнений образ (народ), 
а інший – окрема Особа.

Яка роль раба-народу? Ісаї 41:8-20. _________________________

____________________________________________________________
Бог запевняє Ізраїль, що він, як і раніше, є Божим рабом: 

«Ти раб Мій, Я вибрав тебе й не відкинув тебе» (вірш 9). Потім 
Господь дає Ізраїлю одну з найвеличніших обітниць у Біблії: 
«Не бійся, з тобою-бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню Я 
тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе Я підтримаю» 
(вірш 10). Тут і в наступних текстах окреслена одна з основних 
ролей Ізраїля: довіряти істинному Богові, що Він спасе їх (чого 
не робив цар Ахаз), не вірити в інших богів і їхні образи, як це 
роблять язичницькі народи (вірші 7, 21–24, 28, 29).

Зверніть увагу, що в Ісаї 41:14 Господь називає народ 
“черв”. Що Він хоче цим сказати? Прочитайте весь текст, 
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щоб знайти більш повну відповідь. Що це має навчити 
нас щодо нашої потреби цілком покладатися на Господа?

Понеділок, 22 лютого

БЕЗІМЕННИЙ ОТРОК/РАБ (ІСАЇ 42:1–7)
Які роль і характер безіменного Божого Отрока/Раба, 
Якого Бог обрав і на Якого злив Свій Дух? Ісаї 42:1–7.

____________________________________________________________
Оберіть найкращу відповідь або комбінацію відповідей:
1. Він забезпечує справедливість народам.
2. Він досягає Своїх цілей тихо та м’яко, але успішно.
3. Він є Учителем.
4. Він служить заповітом між Богом і народом.
5. Він дає світло/надію, зцілюючи сліпих і звільняючи в’язнів.
6. Усе вище перелічене.
Як роль і характер цього Раба можна порівняти з роллю 
і характером «Пагінчика із пня Єссеєвого», на якому також 
спочиває Дух Господній (Ісаї 11)? ____________________________

____________________________________________________________
Як і в Ісаї 42, Правитель із роду Давида в Ісаї 11 діє в гармонії 

з Богом, забезпечуючи справедливість і звільнення пригнобле-
ним, а також відкриваючи мудрість і знання Бога. Ми виявля-
ємо, що «пагінчик» і «корінь» Єссеїв – це Месія, Божественне 
Немовля, про Якого повідомляється в Ісаї 9:5, 6. Він приносить 
мир престолу Давида і його царству, зміцнюючи їх «правосуддям 
та правдою» (Ісаї 9:6). Отрок в Ісаї 42 – це Месія.

Як Новий Завіт ідентифікує Отрока з Ісаї 42:1-7, Який 
чинить правосуддя? Матв. 12:15-21. ______________________

____________________________________________________________
Розділ 12 Євангелія від Матвія цитує 42-й розділ Ісаї і за-

стосовує цей уривок до тихого, цілющого служіння Ісуса, Сина 
Божого, у Якому Його вподобання (Ісаї 42:1; Матв. 3:16, 17; 
17:5). Ісус Той, Чиє служіння відновлює взаємини завіту між 
Богом і Його народом (Ісаї 42:6; Дан. 9:27).

Ісус і Його учні відновлювали справедливість для людей, 
позбавляючи їх страждань, незнання Бога й рабства злих ду-
хів, у яке вони потрапили під тиском сатани (Луки 10:19). Ісус 
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помер, щоб ратифікувати Новий Завіт (Матв. 26:28) і відновити 
справедливість для світу шляхом вигнання сатани, чужака, який 
узурпував становище «князя світу цього» (Івана 12:31–33).

Розгляньте уривок Ісаї 42:1-4, де змальований Христос. 
Поміркуйте деякий час над життям Ісуса. Як у Його слу-
жінні виконалося це пророцтво? Які уроки ми можемо 
почерпнути для себе щодо нашого служіння іншим? _______

____________________________________________________________

Вівторок, 23 лютого

ПЕРСЬКИЙ «МЕСІЯ» (Ісаї 44:26–45:6)
Яке приголомшливе пророцтво міститься в Ісаї 44:26-45:6?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Служіння Ісаї тривало приблизно в період 745–685 рр. до 

Р. Х. Після згадки про завойовника зі сходу і півночі (Ісаї 41:2, 
3, 25), маючи на увазі, що це добра звістка для Єрусалима 
(Ісаї 41:27), Ісая передрік появу на світовій арені Кіра, точ-
но назвавши його ім’я й описавши його діяння. Кір справді 
прийшов із північного сходу від Вавилона й завоював його 
539 року до Р. Х.; він справді служив Богові, звільняючи євреїв 
від вавилонського полону; і він справді дозволив відновити 
храм у Єрусалимі (Ездри 1).

Розглянемо це пророцтво у часовій перспективі. Оскільки 
минуло приблизно 146 років від смерті Ісаї до падіння Ва-
вилона, можна стверджувати, що його пророцтво на півтора 
століття випередило його час. Це настільки ж неймовірно, як 
Джордж Вашингтон передбачив би, що генерал на ім’я Дуайт 
Ейзенхауер допоможе звільнити Європу 1945 року!

Оскільки діяння Кіра ґрунтовно підтверджені безліччю 
стародавніх джерел, у тому числі й вавилонськими літописами, 
його власним повідомленням на «циліндрі Кіра» і свідченнями 
Біблії (2 Хронік 36:22, 23; Ездри 1; Дан. 5; 6:28; 10:1), точ-
ність виконання пророцтва Ісаї – поза будь-якими сумнівами. 
Це підтверджує віру Божих дітей у те, що справжні пророки 
отримують точні пророцтва від Господа, Який знає майбутнє.
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Чому Бог називає Кіра «Своїм помазанцем» (Ісаї 45:1)?

____________________________________________________________
Від використаного тут єврейського слово машіах («помаза-

ник») походить слово «месія». В інших місцях Старого Завіту це 
слово вживається при згадуванні помазаного первосвященника 
(Левит 4:3, 5, 16; 6:22), помазаного ізраїльського царя (1 Сам. 
16:6; 24:6,10; 2 Сам. 22:51) і майбутнього ідеального Царя і 
Визволителя з роду Давида (Псал. 2:2; Дан. 9:25, 26). Для Ісаї 
Кір був майбутнім царем, посланим Богом для визволення Його 
народу. Однак він був незвичайним месією, оскільки не був 
ізраїльтянином. Він зробить щось із того, що повинен зробити 
Месія, наприклад, вразити Божих ворогів і звільнити Божий 
народ з полону, проте Кір не міг бути тим самим Месією, тому 
що не походив з роду Давида.

Передаючи пророцтво про Кіра, Бог довів, що Він – єдиний 
реально сущий Бог, Він єдиний знає майбутнє (Ісаї 41:4, 21–23, 
26-28; 44:26). Він також звернувся до Кіра: «І дам тобі скарби, що 
в темряві, та багатства заховані, щоб пізнав ти, що Я — то Господь, 
Який кличе тебе за йменням твоїм, Бог Ізраїлів» (Ісаї 45:3).

Подумайте про інші пророцтва, які точно виконалися (на-
приклад, про царства в Дан. 2 (крім останнього) і Дан. 7 
або щодо часу Першого приходу Христа в Дан. 9:24-27). 
Яку надію дають нам ці пророцтва? ____________________

Середа, 24 лютого
НАДІЯ, ЩО ДАНА ЗАВЧАСНО

Той факт, що Ісая записав точне передбачення про Кіра, 
назвавши його на ім’я, непокоїть людей, які не вірять, що 
пророки отримують передбачення від Бога. Щоб подолати 
цю проблему, вони стверджують: інший пророк, «інший Ісая», 
який жив за часів Кіра, написав 40–66 розділи цієї книги, так 
книгу Ісаї «перепилюють надвоє» (традиційно вважають, що 
така доля спіткала самого пророка (див. Євр. 11:37).

Однак немає жодних історичних свідчень про існування 
«іншого Ісаї». Якби він справді існував, було б дивно, що Біблія 
не згадує про нього, оскільки його вістка вкрай важлива, а його 
літературна майстерність – феноменальна. Навіть найдавніші 
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біблійні манускрипти (сувої книги Ісаї із Кумрана) не мають 
жодної перерви між 39-м і 40-м розділами, що свідчило б 
про нового автора.

Основна вістка Ісаї послідовна протягом усієї книги: вірте 
в істинного Бога, включаючи Його Месію-Визволителя, а не 
іншим силам. Учені правильно підкреслюють зрушення фокусу 
з ассирійського періоду в Ісаї 1-39 на вавилонський період 
у 40-му і подальших розділах. Однак ми виявили, що розділи 
13–14 і 39 вже передбачають вавилонський полон. Правда, 
в Ісаї 1–39 підкреслюється суд, а в Ісаї 40–66 – утіха. Однак 
у ранніх розділах Божественна втіха й запевнення також зу-
стрічаються часто, а в більш пізніх, наприклад, Ісаї 42:18–25; 
43:22–28 і 48:1–11 йдеться про Божий суд над Юдеєю за те, 
що вони залишили Господа. Фактично передбачення Ісаї про 
майбутню втіху одночасно натякають на страждання.

Хоч націю справді спіткало жахливе лихо через гріхи 
народу, деякі з них не втрачали надії. Вони міцно три-
малися за Божі обітниці, такі як у Левит 26:40-45. Уважно 
прочитайте ці вірші. Поставте себе на місце тих євреїв, які 
залишилися живими після перемоги Вавилона. Яку надію 
можна знайти в прочитаних текстах? Які духовні принципи 
містяться в цих словах? Що Господь говорить тут Ізраїлю? 
Як ті самі принципи працюють у нашому житті? 

Четвер, 25 лютого

ЧУЙНИЙ І СТРАЖДЕННИЙ РАБ (Ісаї 49:1–12)
Хто цей Божий Раб в Ісаї 49:1–12? ___________________________

____________________________________________________________
Бог кличе Його й називає на ім’я ще до народження, ро-

бить уста Його, як той гострий меч, і прославиться в Ньому. 
Бог використовує цього Раба, щоб повернути до Себе народ 
ізраїльський, щоб Він був світлом спасіння та заповітом для 
всього світу, а також звільнив в’язнів. Тут ми знаходимо безліч 
паралелей між описом у цьому розділі та в Ісаї 42, де читаємо, 
що цей Раб – Месія. Новий Завіт виявляє якості цього Раба 
в Ісусі Христі – під час обох Приходів: Матв. 1:21; Івана 8:12; 
9:5; 17:1–5; Об’явл. 1:16; 2:16; 19:15.
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Якщо цей Раб є Месією, чому Бог називає Його тут «Ізра-
їлем» (Ісаї 49:3)? _________________________________________

Раніше ми виявили, що в цій частині книги зустрічається 
згадка про Божого раба «Ізраїля-Якова», що стосується народу. 
Однак тут ім’я «Ізраїль» (без паралельної згадки імені «Яків») 
стосується Раба як окремої Особи, Який навертає Божий народ 
до Господа (Ісаї 49:5). Цей Раб став ідеальним утіленням, або ж 
представником народу, чиє падіння скомпрометувало вживання 
ними імені «Ізраїль» (Ісаї 48:1).

Який новий елемент з’являється в пророцтві про Раба? 
Ісаї 49:4, 7. ________________________________________________

Тут ми зустрічаємо перший натяк на те, що завдання 
Раба буде важким. Він нарікає: «Надаремно трудивсь Я, на 
порожнечу й марноту зужив Свою силу» (Ісаї 49:4), що луною 
відгукується в Дан. 9:26: «Буде погублений Месія, хоч не буде 
на Ньому вини». Проте Він хапається за віру: «Справді ж з 
Господом право Моє, і нагорода Моя з Моїм Богом» (Ісаї 49:4). 
Алек Мотіер зауважує: «Отже, Ісая передбачив появу Раба з 
реальною людською природою, Який був схильний до випро-
бувань, як і ми, і довів, що Він є Автором і Виконавцем шляху 
віри, справжньої особистої віри, яка досі може сказати: «Бог 
мій», коли здається, що не залишилося нічого цінного» (J. Alec 
Motyer. The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary 
[Downers Grove, Illinois: Inter Varsity Press, 1993]. Р. 387).

Текст Ісаї 49:7 вражає. Господь говорить до Раба, «погор-
дженого на душі, до обридженого від людей, до раба тих воло-
дарів: Побачать царі, і князі повстають, — і поклоняться ради 
Господа, що вірний, ради Святого Ізраїлевого, що вибрав Тебе».

Поміркуйте над служінням Христа. Хіба Він не мав причин 
розчаруватися до кінця Свого служіння? І все ж таки Він 
залишився вірним усупереч зовнішнім обставинам. Який 
урок ми можемо почерпнути для себе, щоб чинити так 
само в будь-яких ситуаціях?

П’ятниця, 26 лютого

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
Прочитайте в книзі Е. Уайт «Христос – надія світу» розділ «У 

Ка пернаумі» (с. 252-261), що описує, як Ісус зціляв і навчав людей.
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«Робота з придбання душ вимагає великої тактовності й 
мудрості. Спаситель ніколи не приховував істини, але про-
голошував її завжди з любов’ю. У спілкуванні з іншими Він 
виявляв найбільший такт, завжди був добрим і уважним. 
Від Христа ніхто не чув грубості, ніколи Він не вимовив без 
потреби суворого слова, ніколи не заподіяв марного болю 
чутливій душі. Визволитель не засуджував людську слабкість. 
Христос безстрашно викривав лицемірство, зневіру і безза-
коння, але в Його голосі були сльози, коли Він висловлював 
Свої викривальні докори. Правда в Його устах ніколи не зда-
валася жорстокою. Його голос завжди був сповнений глибокої 
ніжності до людства. Кожна душа була дорогоцінною в Його 
очах. Він тримався з Божественною гідністю, однак схилявся в 
найніжнішому співчутті і турботі перед кожним членом Божої 
родини. У кожному Христос бачив душу, у порятунку якої 
полягала Його місія» (Е. Уайт. Служителі Євангелія. С. 117).

Питання для обговорення:
1. Прочитайте в класі наведену вище цитату Еллен Уайт 

про служіння Христа людям. Обговоріть викладені в 
цитаті принципи й те, наскільки ви (як Церква) спільно 
втілюєте ці принципи.

2. Чи знаєте ви когось, хто є «надломленою очеретиною» 
або «ґнотом тліючим» (Ісаї 42:3)? Як ви можете допо-
могти цій людині, не «надломивши» й не «згасивши» 
її? Як можна вказати таким людям на Господа? Що 
практично ви запропонували б зробити, щоб вони 
отримали зцілення й допомогу?

3. Припущення про ще одного автора книги Ісаї поро-
джене думкою, що люди не можуть передбачати май-
бутнє так, як це зробив Ісая. Яка серйозна проблема 
полягає в такому припущенні й чому ми як християни 
відразу повинні відкидати його?

Висновок. Для звільнення потрібен визволитель. Божий 
раб-народ повинен був вийти на свободу завдяки двом Визво-
лителям: Кіру, який відпустив бранців з вавилонського полону, 
і безіменному Рабу, Чия Особа як Месії ясно розкривається 
при подальшому вивченні Божого Слова. Цей Раб відновить 
справедливість і приведе тих, які вижили, назад до Бога.
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Місіонерська історія

ЦЕРКВА В ГАРАЖІ
Ендрю Мак-Чесні

Десятирічний Луїс переїхав зі своїми батьками до Ла Апар-
тада, міста, розташованого в північній Колумбії, у якому немає 
Адвентистської церкви. Уся сім’я Луїса хотіла, щоб він відвідував 
церкву по суботах. Але найближча церква була в іншому місті.

У районного пастора виникла ідея.
— Тобі самому потрібно відкрити церкву, — запропонував він.
Батькові та матері Луїса сподобалася ця ідея. Однак де 

збиратися людям на богослужіння? Їхній будинок був надто 
малим для великої кількості відвідувачів.

— Чому б нам не збиратися в гаражі? — запропонував батько.
Це була хороша ідея. У гаражі було більше місця, ніж 

у їхньому домі. Тим паче він пустував, оскільки в сім’ї не було 
автомобіля. Батько запропонував Луїсу запросити своїх нових 
друзів зі школи на зустріч у гараж у вівторок.

— Приходьте в мій гараж, послухаємо дещо цікаве й пола-
суємо смачним десертом, — сказав Луїс своїм друзям. 

— Звичайно, ми прийдемо! — відповіли вони.
Тридцять сім дітей віком від п’яти до чотирнадцяти років 

прийшли на першу зустріч у вівторок. Луїс розповідав їм про 
важливість виконання обіцяного.

Він використав матеріал програми про моральні цінності, 
розроблений церквою. Після цього його мама частувала дітей 
десертом із рису й молока.

Луїс запросив дітей прийти наступного тижня. Прийшло 
65 осіб. Гараж уже не вміщав такої кількості дітей, тому 
через три місяці батько попросив місцеву владу про нове 
місце для зустрічей.

Меру сподобалося, що Луїс навчає дітей правильних цінностей. 
— Ви можете збиратися в старому приміщенні міської 

думи, — дозволив він. 
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Дітей ставало дедалі більше, тому батько запропонував ство-
рити Клуб слідопитів і Клуб шукачів пригод. Заняття в клубах 
проводилися додатково, крім щотижневих зустрічей.

Коли батько Луїса побачив покинуту будівлю, вона вияви-
лася ще кращим місцем для зустрічей, і він отримав дозвіл від 
мера переїхати. Також мер виділив мільйон песо на ремонт 
приміщення.

Липневим ранком, через чотири місяці після першої зустрічі 
групи в гаражі, 70 дітей і дорослих зібралися у відреставрованій 
будівлі на перше суботнє богослужіння. Луїс був щасливим. 
Більшість відвідувачів були діти, яких він запросив.

Сьогодні, через дев’ять місяців після відкриття гаража, 
80 дітей і 20 дорослих щосуботи відвідують богослужіння 
в новому приміщенні. Тридцять вісім осіб прийняли хрещення. 
Тепер у місті Луїса є Адвентистська церква.

— Я дуже щасливий, тому що багато чого навчився, — 
говорить Луїс. — Проте найважливіше я дізнався, що можу 
запрошувати дітей прямувати за Ісусом.
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Урок 

10 

27 лютого —
5 березня

ЧИНЯЧИ 
НЕМИСЛИМЕ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 50:4-10; 52:13-53:12; 53:3-9; 53:10-12.

Пам’ятний вірш: 

«А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він 
мучений був, — кара на Ньому була за наш мир, Його 
ж ранами нас уздоровлено!» (Ісаї 53:5).

Лоф Фук, китайський християнин, був сповнений спів-
чуття до співвітчизників, які стали рабами на африканських 
шахтах. Він хотів дати їм надію Євангелія, але як можна було 
потрапити до них? Лоф вирішив продати себе на п’ять років у 
рабство. Його відвезли до Демерари, де він тяжко працював на 
шахтах і розповідав про Ісуса тим, хто працював разом з ним.

Лоф Фук помер, але перед цим 200 чоловік позбулися 
безнадійності, прийнявши Ісуса як свого Спасителя.

Яка дивовижна самопожертва заради інших! Який приклад!
Зробивши немислиме, тобто «прийнявши образ раба» 

(Филп. 2:7), Ісус також досягнув недосяжного – вас, і мене, і весь 
світ, який погруз у беззаконні й був загублений у прірві гріха.

Протягом тижня ми будемо розмірковувати про цю не-
ймовірну подію, передбачену за сотні років до її здійснення.

Неділя, 28 лютого

ВИПРОБУВАЛЬНА ІСТИНА ІСАЇ (Ісаї 50:4–10)
Якби Ісая мав намір тільки передати інформацію, він би 

відразу виклав усі деталі щодо Месії. Однак щоб навчити, 
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переконати й надати своїй аудиторії можливість зустрітися з 
рабом Господнім, пророк створює твір, багатий на теми, які 
повторюються в симфонічній формі. Він відкриває Божу віст-
ку крок за кроком, щоб кожен аспект був сприйнятий у його 
зв’язку із загальною картиною. Ісая – художник, чиїм полотном 
є душа його слухача.

Прочитайте Ісаї 50:4-10. Узагальніть, про що повідомляють 
ці тексти. Яким ви бачите Ісуса в цьому пасажі? ____________

____________________________________________________________
В Ісаї 49:7 ми виявили, що Раб Господній – погорджений і 

обриджений, раб володарів, але «побачать царі, і князі повста-
ють, — і поклоняться». А в Ісаї 50 ми дізнаємося, що долина 
страждань глибша для цього чуйного Вчителя, Чиї слова зміц-
нюють змученого (Ісаї 50:4). Шлях до виправдання проходить 
через фізичне насильство (Ісаї 50:6).

Для нас, які живуть у сучасній західній культурі, це звучить 
жахливо. Однак у культурі стародавнього Близького Сходу честь 
для людини та її близького кола була питанням життя і смерті. 
Якби ви когось образили або принизили, вам потрібно було би 
знайти надійний захист; за найменшої можливості потерпілий 
і/або його клан неодмінно помстилися б.

Цар Давид напав на землю аммонітян і завоював її (2 Сам. 
10:1-12), тому що її цар просто «взяв Ганун Давидових слуг, 
та й оголив половину їхньої бороди, та обрізав їхню одежу 
наполовину, аж до сидіння їх, та й відпустив їх» (2 Сам. 10:4). 
Проте в Ісаї 50 люди вражають Раба, боляче виривають волос-
ся з Його бороди і плюють Йому в обличчя. Що робить ці дії 
конфліктом міжнародного, космічного масштабу, так це те, що 
Жертва – Посланник Божественного Царя царів. Фактично по-
рівнюючи Ісаї 9:5, 6 і Ісаї 11:1-16 з іншими уривками про Раба, 
ми виявляємо, що Раб – це Цар, могутній Спаситель! Проте, 
маючи всю силу і славу, Він, з якоїсь немислимої причини, не 
рятує Самого Себе! Така поведінка настільки дивна, що люди 
не повірили в це. Біля хреста Ісуса керівники народу знущалися 
з Нього: «Інших спасав, тож нехай спасе і Себе Самого, якщо 
Він Христос, Божий Обранець!» (Луки 23:35); «Нехай зійде 
тепер з хреста – і повіримо в Нього» (Матв. 27:42).
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Прочитайте тексти Ісаї 50:4–10. Сформулюйте й запишіть 
духовні принципи, які містяться тут, які слід застосувати 
в нашому житті. Погляньте на себе у світлі складеного 
списку. Які сфери ви могли б поліпшити? Якщо ви впали 
духом, продовжуйте вивчати урок цього тижня.

Понеділок, 1 березня

ПІСНЯ ПРО СТРАЖДЕННОГО ОТРОКА/РАБА 
(Ісаї 52:13–53:12)

Уривок Ісаї 52:13–53:12, відомий як «Пісня про Страж-
денного Отрока/ Раба», стверджує репутацію Ісаї як «єван-
гельського пророка». Гармоніюючи з перевагою Євангелія, ця 
Пісня піднімається над іншими літературними творами. Хоч 
вона захопливо коротка, кожна фраза наповнена глибокого 
сенсу, що відкриває суть Божого неосяжного прагнення спасти 
людей, які загрузли й загублені в гріху.

Це не «духовне молоко» книги Ісаї. Він уже приготував свою 
аудиторію, розвиваючи Месіанську тему з перших частин книги. 
Описуючи в загальних рисах життя Месії на Землі, пророк по-
чав із Його зачаття й народження (Ісаї 7:14), представив Його 
як Божественного Царя з роду Давида (Ісаї 9:5, 6), розробив 
тематику Його діянь щодо відновлення Ізраїлю (Ісаї 11:1–16) 
і зобразив покірне служіння звільнення від несправедливості та 
страждань (Ісаї 42:1–7). Потім Ісая показав, що велика драма 
Месії включає в себе контраст: трагедія перед звеличенням (Ісаї 
49:1–12; 50:6–10). Тепер «Пісня про Стражденного Отрока» 
занурюється в глибину трагедії.

Ще раз прочитайте розділи, згадані в попередньому аб-
заці, заглиблюючись у повідомлення про Месію Ісуса. Як 
ці розділи готують нас до прийняття вістки, яка міститься 
в розділах 52 і 53? Чи, може, вони просто посилюють 
приголомшливе враження від 52-го і 53-го розділів? 

____________________________________________________________
Уривок Ісаї 52:13-53:1 — це вступ до Пісні, яка містить ра-
зючий контраст: Отрок буде успішним і піднесеться, але 
Його образ буде спотворений до невпізнання. Хто може 
в це повірити? ___________________________________________
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Тексти Ісаї 53:2, 3 розпочинають болісний спуск від по-
ходження і простої зовнішності Отрока до Його страждань 
і відкидання. Вірші 4–6 роблять паузу, щоб пояснити: Його 
страждання – це насправді наше покарання, яке Він несе на 
Собі, щоб зцілити нас. Тексти 7–9 продовжують описувати 
сходження невинного Отрока до Його могили.

У віршах 10–12 Отрок піднімається до піднесеної нагороди, пе-
редбаченої на початку Пісні (Ісаї 52:13), при цьому відкривається 
істина, що Його жертва заради спасіння інших є волею Божою.

Порівняйте цю Пісню з описом спуску та підйому в Филп. 
2:5–11, де спочатку Ісус названий образом Божим, а потім 
розповідається, як Він принизив Себе Самого, прийнявши 
образ раба, уподібнившись до людей; упокорив Себе навіть 
до смерті, і до найбільш принизливої   з усіх смертей – хресної. 
Тому Бог високо звеличив Його, щоб кожен визнавав Його 
Господом (порівняйте з Ісаї 49:7).

Прочитайте Ісаї 52:13–53:12. Запишіть усе сказане в Пісні 
про те, що Ісус зробив для нас. Подумайте: що ці діяння 
означають для нас?

Вівторок, 2 березня

ХТО ПОВІРИВ? (Ісаї 52:13–53:12)
В Ісаї 52:13 Божий Отрок високо звеличений, однак наступ-

ний вірш без жодного попередження описує Його зовнішність 
настільки спотвореною, що в Ньому неможливо упізнати одного 
із «синів людських». Новий Завіт описує чинники, які спотво-
рили зовнішність Ісуса, зокрема бичування, терновий вінець, 
розп’яття на хресті, але найбільше – покладені на Нього гріхи 
людства. Гріх ніколи не визначався як щось природне для лю-
дини, і, несучи його, «Син людський» став несхожим на людину.

Порівняйте цей опис з історією Йова, який раптово втратив 
становище людини, яка володіє великим багатством, честю, 
владою, і став жалюгідним, знедоленим мучеником, що сидить 
на землі в попелі й шкребе черепком свої рани (Йова 1, 2). 
Контраст був настільки великий, що навіть друзі Йова не відразу 
впізнали його (Йова 2:12). Виникають запитання: чому страж-
дав Йов? Чому повинен був страждати Божий Месія? Він теж 
не заслужив цього. Обидва невинні. Чому ж вони страждають?

У
р

о
к

 
1

0



94

Прочитайте біблійні вірші на сьогодні й випишіть вислови, 
де йдеться про невинних, які страждають за винних. Яку 
важливу вістку ми знаходимо в цих віршах для себе? 

____________________________________________________________
Поміркуйте над питаннями, які звучать в Ісаї 53:1. Ці пи-

тання підкреслюють виклик – вірити в неймовірне (порівняйте 
з Івана 12:37-41) – і пропонують нам налаштуватися перед тим, 
як почути продовження історії. Однак питання також містять у 
собі й заклик. У цьому контексті паралель між двома питаннями 
відкриває нам, що Боже рамено – сила спасіння –(порівняйте з 
Ісаї 52:10) відкрита для тих, хто повірить почутому. Чи хочете 
ви випробувати Божу спасенну силу? Тоді вірте тому, що почули.

Уважно прочитайте Ісаї 53:6. Яка особлива звістка містить-
ся в тексті? Що він повідомляє особисто вам, щоб дати вам 
надію, незважаючи на колишні гріхи й помилки? 

Середа, 3 березня

ЗАМІСНА ЖЕРТВА (Ісаї 53:3–9)
Подібний до вразливої рослини, яка не має особливої   

цінності, погорджений (Ісаї 53:2, 3) – ось так описаний тут 
Отрок-Страждалець. Ісая швидко провів нас через невинну 
юність до краю безодні. Навіть знаючи попередню історію, 
ми виявляємося неготові – у тому сенсі, що не можемо зми-
ритися з долею Отрока. Навпаки! Ісая навчив нас дорожити 
народженим для нас Немовлям, верховним Князем миру. Інші 
зневажають Його, але ми знаємо, Хто Він насправді.

Як хтось сказав: «Ми зустріли ворога, і це ми самі». Отрок 
не перший, хто був зневажений, знедолений і страждав. Цього 
зазнав і цар Давид із власної вини, коли тікав від свого сина 
Авесалома (2 Сам. 15:30). Але страждання, перенесені цим Рабом, 
не були наслідком Його гріхів. Він також не несе їх за якусь одну 
людину. «На Нього Господь поклав гріх усіх нас» (Ісаї 53:6).

Відповідь на запитання: «Чому?» – це випробувальна істи-
на Ісаї: оскільки Бог є любов, Його Месія обере страждання. 
Але чому? І тут Ісая вбиває «золотий цвях», щоб завершити 
неймовірну істину: Він обере страждання, щоб досягти недо-
сяжних, а недосяжні – це ми!
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Ті, хто цього не розуміє, вважають Отрока покараним Богом 
(див. Ісаї 53:4). Як друзі Йова думали, що його страждання 
викликані його гріхом, як учні Ісуса запитали Його: «Хто 
згрішив: він чи батьки його, що сліпим народився?» (Івана 
9:2), так і ті, які бачили Ісуса, Який висить на хресті, подумали 
найгірше. Хіба Мойсей не сказав: «...бо повішений — Боже 
прокляття» (П. Зак. 21:23; порівняйте Числ. 25:4)? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Однак усе це було Божою волею (Ісаї 53:10). Чому? Тому що 
«Христос викупив нас від прокляття Закону, ставши за нас прок-
ляттям» (Гал. 3:13). «Того, Хто не знав гріха, Він зробив за нас 
гріхом, щоб ми в Ньому стали Божою праведністю» (2 Кор. 5:21).

«На Христа, нашого Заступника і Викупителя, були покладені 
гріхи всіх нас. Він був зарахований до злочинців, щоб спасти нас 
від осудження Закону. Вина всіх нащадків Адама гнітила Його 
серце... Христос відчував муку, якої зазнає грішник, коли Господь 
уже не буде заступатися за людський рід. Саме усвідомлення 
гріха, який Він узяв на Себе і який накликав на Нього гнів 
Отця, зробило такою гіркою чашу Його страждань і розірвало 
серце Божого Сина» (Е. Уайт. Христос – надія світу. С. 753).

«Яка ціна була заплачена за нас! Погляньте на хрест і на Жерт-
ву, піднесену на хрест. Подивіться на ці руки, пробиті безжальними 
цвяхами. Подивіться на Його ноги, прибиті до дерева. Христос 
поніс наші гріхи на Своєму тілі. Ці страждання, ця агонія – ціна 
вашого викуплення» (Е. Уайт. Божа дивовижна благодать. С. 172).

Увесь тягар провини, покарання за гріхи всього світу (за 
кожен гріх кожного грішника) одночасно впали на розп’я-
того Христа – єдиний засіб нашого спасіння! Якщо за наше 
викуплення від гріха потрібно було заплатити таку ціну, 
що це говорить нам про те, наскільки жахливий гріх? Як 
свідчить про любов Бога те, що Він побажав зробити це 
для нас навіть такою величезною ціною?

Четвер, 4 березня
ПОДВИГ ДУШІ ЙОГО (Ісаї 53:10–12)

Чи зможе могила втримати Переможця гріха (Ісаї 53:10)?

____________________________________________________________
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«Забраний… з краю живих» (Ісаї 53:8; порівняйте Дан. 9:26), 
поклавши Себе як жертву і здійснивши заради нас подвиг спасін-
ня, Отрок повстане з мертвих, щоб бути звеличеним, побачити 
«насіння» (потомство), і «житиме довгії дні» (Ісаї 53:10–12).

Яку картину майбутнього Ісус не випускав з уваги? 
(Ісаї 53:11). _____________________________________________

«Що підтримувало Божого Сина в Його жертовному житті? 
Він бачив плоди мук Своєї душі й був задоволений. Дивлячись у 
вічність, Він споглядав щастя тих, які завдяки Його приниженню 
отримали прощення й вічне життя. До Його слуху долинали 
щасливі вигуки викуплених. Він чув, як вони співали пісню 
Мойсея та Агнця» (Е. Уайт. Дії апостолів. С. 601).

«Потім я побачила Ісуса, Який веде безліч викуплених до 
воріт міста. Він торкнувся воріт, вони відчинилися на своїх 
блискучих петлях, і Спаситель запросив увійти народи, які 
зберегли істину. У місті все захоплювало погляд очей. Усюди – 
чудова слава. Ісус глянув на Своїх викуплених святих – їхні 
обличчя сяяли славою. З любов’ю дивлячись на них, Він про-
мовив Своїм м’яким мелодійним голосом: «Я споглядаю муки 
Своєї душі із задоволенням. Ця чудова слава належить вам, 
насолоджуйтесь нею вічно. Ваші страждання закінчилися. Не 
буде вже ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде» (Е. Уайт. 
Ранні твори. С. 288, 289).

Проаналізуйте наведені тексти. Як кожен із них відображає 
основну звістку 53-го розділу Ісаї?

Псал. 32:1, 2 ________________________________________________

Римл. 5:8 _________________________________________________

Гал. 2:16 __________________________________________________

Филп. 3:9 _______________________________________________

Євр. 2:9 __________________________________________________

1 Петра 2:24 ______________________________________________
Якби хтось попросив вас підсумувати одним абзацом Добру 
вістку, яка міститься в Ісаї 52:13–53:12, що б ви написали?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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П’ятниця, 5 березня

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
«Христос підніс наші гріхи тілом Своїм на дерево... Чим 

же тоді є гріх, якщо викуплення не могла здійснити жодна 
смертна людина? Яке ж прокляття гріха, якщо тільки Бог міг 
зняти його? Хрест Христа свідчить кожній людині, що відплата 
за гріх – смерть... О, мабуть, є якась міцна сила, яка зачаровує 
й сковує моральне сприйняття, роблячи його жорстоким проти 
впливу Божого Духа» (Е. Уайт. Наше вище покликання. С. 44).

«Закон Божого правління належало возвеличити смертю 
Єдинородного Сина Божого. Христос поніс провину за гріхи 
світу. Наша спроможність укладена лише у втіленні і смерті 
Сина Божого. Він міг переносити страждання, підкріплений 
Божеством. Він міг страждати до кінця, тому що був без єдиної 
плями вади або невірності. Христос здобув перемогу заради 
людства, несучи справедливість покарання. Він забезпечив 
людям вічне життя, звеличив і прославив Закон» (Е. Уайт. 
Вибрані вісті. Т. 1. С. 302).

Питання для обговорення:
1. Звістка Ісаї 53:7–9 сходить до глибин безодні, зображу-

ючи смерть і поховання Божого Отрока/Раба. Скільки 
пророчих подробиць, згаданих у цих віршах, викона-
лося в кінці земного життя Ісуса? Матв. 26:57–27:60; 
Марка 14:53–15:46; Луки 22:54–23:53; Івана 18:12–19:42.

2. Ще раз прочитайте другу з наведених цитат Еллен 
Уайт про те, що смерть Христа звеличила Закон. Про 
що тут ідеться? Яким чином смерть Господа є доказом 
незмінності Закону?

Висновок. Розповівши про народження, статус і служіння 
Спасителя, Ісая в кінці розкриває найбільшу трагедію, яка 
дарує нам надію: щоб досягти, спасти й зцілити загиблих, нас 
зокрема, Божий Отрок добровільно поніс на Собі наші гріхи 
й покарання за них.
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Місіонерська історія

ПРАВДА ПРО ПАСХУ
Ендрю Мак-Чесні

Сергій Сокол, головний інженер з виробництва безалко-
гольних напоїв у північному Казахстані, побачив можливість 
розповісти про Біблію, коли під час обідньої перерви його колега 
заявив, що люди повинні святкувати Великдень (рос. Пасху) 
чаркою горілки, фарбованими яйцями та паскою.

— Що Біблія говорить про Пасху? — запитав Сергій.
Колега не знав, що відповісти. Він ніколи не читав Біблії. 

Сергій швидко пішов до кабінету й повернувся з Біблією. 
За допомогою «Симфонії» він і декілька співробітників бе-
зуспішно намагалися знайти згадку про Пасху як про свято 
воскресіння Ісуса з мертвих. Однак вони знайшли багато 
посилань на єврейську Пасху, яка і російською має таку саму 
назву. Вони знайшли в Біблії, що на Пасху їли смажене ягня 
чи козеня з прісним хлібом і гіркими травами. 

— Де ж горілка, фарбовані яйця та паска? — вигукнув колега.
Сергій усміхнувся. Йому подобалися такі розмови, адже 

вони вели до Ісуса.
Коли Сергій тільки-но прийшов працювати в компанію, 

співробітники не говорили так відкрито про Біблію. Він не 
приховував, що є адвентистом сьомого дня, але колеги вва-
жали його віру дивною.

— Цей хлопець — сектант, — перешіптувалися вони.
Сергій не заперечував проти зневажливих зауважень 

і в молитві просив у Бога мудрості, щоб поділитися своєю 
надією на скорий Прихід Ісуса. Він розмірковував про те, 
як можна поділитися духовною літературою. Потім чоловік 
подумав, що книги «Велика боротьба» та «Дорога до Христа» 
можна дарувати на День народження. Колеги читали літе-
ратуру, у них виникали запитання, які вони обговорювали 
із Сергієм під час обідньої перерви. 
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 Коли місцева Адвентистська церква відкрила Центр впли-
ву, Сергій запросив своїх колег записатися на безкоштовний 
масаж. Запрошення прийняли три жінки. Коли вони прийшли, 
Сергій провів для них екскурсію. Вони побачили зал, де про-
водили богослужіння, маленьке фойє і дитячу кімнату. Після 
10-денного курсу масажу колеги були дуже задоволені.

— Ми думали, що ти належиш до секти, — сказала Сергію 
під час обідньої перерви одна з колег. — А виявляється, це 
церква — і чудова церква.

Сергій сказав, що не вважає себе місіонером:
— Я не думаю, що роблю щось особливе. Я просто роблю 

те, до чого закликає мене Господь. 
Частина приношень тринадцятої суботи 2017 року допомогла 

відкрити перший адвентистський дитячий садок у рідному місті 
Сергія Сокола Павлограді, Казахстан. 
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Урок 

11 
6-12 березня

ВИЯВЛЯЮЧИ 
ЛЮБОВ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 55:1-7; 55:6-13; 58:1-12; 58:13, 14.

Пам’ятний вірш: 

«І будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу 
наситиш, — тоді-то засвітить у темряві світло твоє, і твоя 
темрява ніби як полудень стане» (Ісаї 58:10).

Єврейський кантор (людина, яка веде богослужіння) і його 
дружина, які жили в місті Лінкольн, штат Небраска, почали 
отримувати телефонні дзвінки з погрозами і непристойною лай-
кою. Вони визначили, що дзвінки були від лідера американської 
групи ненависників Ку-клукс-клан. Подружжя могло звернутися 
в поліцію, проте зважилося на більш радикальний крок. Дізнав-
шись про те, що ця людина покалічилася, вони з’явилися на його 
порозі з обідом зі смаженої курки! Він був украй приголомшений. 
Його ненависть розтанула від їхньої любові. Пара продовжувала 
відвідувати його, і їхня дружба міцніла. Лідер Ку-клукс-клану 
навіть почав думати про те, чи не стати йому євреєм!

«Чи ж ось це не той піст, що Я вибрав його: розв’язати 
кайдани безбожности, пута ярма розв’язати й пустити на волю 
утиснених, і всяке ярмо розірвати? Чи ж не це, — щоб вламати 
голодному хліба свого...» (Ісаї 58:6, 7). Дивно, однак згадана 
сімейна пара з Лінкольна дотримувалася такого посту, ділячись 
святковою їжею зі своїм гнобителем, звільняючи його від пут 
несправедливих упереджень!

Протягом тижня ми будемо розмірковувати над цим важ-
ливим духовним принципом, описаним пророком Ісаєю.
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Неділя, 7 березня
КУПУВАТИ ЩОСЬ БЕЗ ПЛАТИ? (Ісаї 55:1-7)

Подумайте над текстом: «О, всі спрагнені, — йдіть до води, 
а ви, що не маєте срібла, — ідіть, купіть живности, — і їжте!» 
(Ісаї 55:1). Яке протиріччя ви тут помічаєте? _____________
Припустимо, ви візьмете їжу, станете на вулиці великого 
міста й гукатимете голодним і бездомним: «У кого немає 
грошей, підходьте, купуйте і їжте!» Проте як вони можуть 
купити, якщо у них немає грошей?

 Однак, якщо ви, як Ісая, додасте: «...без срібла… і без плат-
ні» (Ісаї 55:1), ідея стане яснішою. Ісая закликає людей при-
йняти прощення (вірш 7) даром. І все ж таки слово «купити» 
підкреслює: Бог пропонує людям щось цінне для задоволення 
їхніх потреб і бажань; отримання цих благ вимагає певної 
угоди (обміну на щось цінне). Господь пропонує прощення 
даром у межах відновлених стосунків завіту зі Своїм народом, 
але не тому, що Йому це нічого не коштувало: Він придбав це 
за неймовірну ціну, просочену кров’ю Його власного Отрока/
Раба. Спасіння – безкоштовний дар для людей, проте Сам Він 
сплатив за нього неймовірну ціну.

Яка була ціна нашого спасіння? 1 Петра 1:18, 19.

____________________________________________________________
Який підхід Ісаї до питання спасіння, якщо порівнювати з 
підходом Нового Завіту? (Ефес. 2:8, 9). ______________________

Ісая викладає Євангеліє в Старому Завіті, і воно таке саме, 
як і Євангеліє в Новому Завіті. Не було ніякого «старозавіт-
ного» спасіння через діла, заміненого потім «новозавітним» 
спасінням через благодать. Відтоді, як Бог дав Адаму і Єві 
обітницю про Визволителя (Бут. 3:15), завжди був тільки один 
шлях спасіння: по благодаті через віру (Ефес. 2:8). «Божий 
дар благодаті – вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашім» 
(Римл. 6:23). Від стародавнього Гільгамеша, який здійснював 
героїчні подвиги в марних спробах досягнути вічного життя, 
і до сучасних актрис, які вірять у реінкарнацію, люди шукали 
різні шляхи спасіння, але всі вони безплідні. Ось чому їм треба 
дізнатися про Ісуса й про те, що Він здійснив для них на хресті.

Спасіння дається даром – у тому сенсі, що ми нічого не 
можемо зробити, щоб заробити його. Наші вчинки ніколи 
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не можуть бути достатньо хорошими, щоб урятувати 
нас. І водночас спасіння може коштувати нам усього. Що 
це означає? Прочитайте, наприклад, тексти Матв. 10:39; 
Луки 9:23; 14:26; Филп. 3:8.

Понеділок, 8 березня
ВИСОКІ ДУМКИ І ДОРОГИ (Ісаї 55:6–13)

Чому Бог говорить, що Його думки і шляхи вищі за наші, 
«наскільки небо вище за землю» (Ісаї 55:8, 9)? Що це оз-
начає? ____________________________________________________

Поза будь-яким сумнівом, Бог, який створив Усесвіт, у яко-
му навіть найпростіші речі містять такі таємниці, які наш розум 
не здатен осягнути, – це Бог, Чиї дороги вищі за все, що ми 
спроможні коли-небудь зрозуміти. Отже, усвідомлення Його 
нескінченної переваги має переконати нас покірно прийняти 
Його допомогу (див. Ісаї 57:15).

Прочитайте Ісаї 55:6–9. У якому контексті Господь говорить, 
що Його дороги та думки вищі, ніж ми можемо уявити? 
Яке Його діяння нам найважче збагнути? ________________

З усіх незбагненних таємниць Усесвіту, найбільшою, без-
сумнівно, є План спасіння – таємниця, яку ми тільки трохи 
починаємо розуміти (див. Ефес. 6:19). Творець Усесвіту прини-
зить Себе, щоб зодягнутися в людську плоть, проживе життя, 
сповнене тяжкої праці і страждань, і потім помре за нас, як 
жертва за гріх. І все це для того, щоб Він міг простити нас 
і проявити до нас милість. Ця істина буде викликати трепет 
у серцях створених Богом істот протягом усієї вічності.

«Тема викуплення є темою, яку бажають осягнути ангели. 
Вона буде предметом вивчення й оспівування викуплени-
ми протягом усієї вічності. Хіба вона не гідна ретельного 
дослідження та вивчення тепер? Цей предмет невичерпний. 
Вивчення істин про втілення Христа, Його викупну жертву й 
посередницьке служіння буде займати розум старанного до-
слідника протягом нескінченного часу. І, дивлячись у небеса 
з їхнім незліченним віком, він буде вигукувати: “Таємниця 
благочестя велика!”» (Е. Уайт. Моє життя сьогодні. С. 360).

Згадайте свої погані вчинки: завдані ближнім образи, 
сказані вами недобрі слова, миті, коли ви розчаровували 
інших, не кажучи вже про себе. І все ж таки завдяки Ісусу 
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ви можете бути прощені й просто зараз стати досконалими 
і праведними в очах Бога. Хіба це не найбільша таємниця?

Вівторок, 9 березня
ДРУЗІ ПОСТУ (ІСАЇ 58:1–8)

Про який «піст» ідеться в Ісаї 58:3?

____________________________________________________________
Очевидно, це піст у День викуплення – єдиний заповіданий 

Богом піст (Левит 16:29, 31; 23:27–32; Дії 27:9). Ця думка 
підтверджується в Ісаї 58:3 паралельним висловом «упоко-
рювати душу свою», що використовує термінологію книги 
Левит. Упокорення себе стосується різних форм самозречення, 
що включає піст (порівняйте Псал. 34:13; Дан. 10: 2, 3, 12).

Постанова про День викуплення в книзі Левит пояснює 
повеління Боже в Ісаї 58:1: «Свій голос повищ, мов у сурму». 
У таку трубу (під назвою шофар) з баранячого рогу потрібно 
було сурмити для нагадування протягом десяти днів перед 
Днем викуплення (Левит 23:24). Крім того, кожен п’ятде-
сятий рік у День викуплення цей звук оголошував початок 
ювілейного року волі (Левит 25:9, 10; порівняйте Ісаї 27:13).

Прочитайте Ісаї 58:3–7. У чому Господь докоряє юдеям? Що 
було не так з їхнім «постом»? ______________________________

Очевидно, люди очікували, що Господь похвалить їх за 
«благочестя». Звичайно, у минулому в них усе це було. Са-
мозречення в день викуплення мало висловлювати подяку й 
вірність Богові цього дня, коли первосвященник був перед 
Ним, щоб очистити святиню й у такий спосіб очистити народ 
від їхніх уже прощених гріхів (Левит 16; порівняйте розд. 4). 
Юдеї повинні були здійснювати всі ці дії на знак подяки Богові, 
Який спас їх у день суду, а не для того, щоб отримати Боже 
схвалення за своє «благочестя» та «посвячення». Зрештою, саме 
гріхи людей робили нечистою Божу святиню. Її необхідно було 
очищати кров’ю, пролитою через їхнє беззаконня.

Один із найбільш важливих уроків в уривку Ісаї 58:3–7 
вказує на різницю між двома поняттями: бути просто релі-
гійною людиною чи бути істинним послідовником Христа. 
У чому полягає ця різниця? Як особисто ми реагуємо на 
ту ж небезпеку, у якій опинилися згадані в цьому розділі 
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люди: вірити, що наші релігійні обряди якимось чином 
свідчать, що ми справді йдемо за Господом так, як Він 
цього очікує від нас?

Середа, 10 березня
ПІД ЧАС ПОСТУ БИТИ ІНШИХ (ІСАЇ 58:1–12)

Після того як протягом десяти днів звук сурми нагадував 
Божому народу, що Господь є їхнім Царем, під час самого 
Дня викуплення, коли їхнє смирення через самозречення має 
підтвердити їхню вірність Йому як Царю, пророк «повищує» 
свій голос, мов у сурму, щоб проголосити, що вони повстають 
проти Господа (Ісаї 58:1).

Прочитайте Ісаї 58:6–12. Які дії Господь вважає істинним 
актом самозречення? Зрештою, що важче, пропустити 
кілька прийомів їжі чи використовувати свій час і кошти, 
щоб нагодувати бездомних у вашому місті? Який принцип 
простежується в цих учинках? Чому такі дії є частиною 
істинної релігії? 

____________________________________________________________
Будь-хто може бути релігійним, будь-хто може здійснювати 

релігійні обряди, навіть правильні обряди, у правильний час, 
з усіма правильними приписами. Але Господь хоче не тільки 
цього. Погляньте на життя Ісуса. Хоч Ісус ретельно виконував 
релігійні обряди Свого часу, євангельські письменники більше 
зосереджувалися на Його справах милосердя, зцілення, наси-
чення й прощення, ніж на Його вірності обрядам.

Господь бажає мати Церкву, людей, які будуть проповідувати 
істину світу. Але що краще приверне людей до істини, якою вона 
є в Ісусі: суворе дотримання законів харчування чи прагнення 
допомогти голодним? Суворі вимоги до відпочинку в суботу 
чи готовність присвятити час і сили турботі про нужденних?

Прочитайте тексти Матв. 25:40 і Якова 1:27. Про що вони 
свідчать? __________________________________________________
Зверніть увагу на благословення, проголошені Господом 
в Ісаї 58, які Він виллє на тих, хто прагне служити менш 
щасливим. Як ви думаєте, що хоче сказати нам Господь? 
Чи є ці благословення обітницями надприродного втру-
чання в наше життя, якщо ми будемо виконувати записані 
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тут повеління? Чи, можливо, Бог говорить про природні 
благословення, які ми отримуємо, віддаючи себе іншим, 
замість того щоб бути егоїстичними, жадібними й по-
глиненими собою? Поясніть свою відповідь.

Четвер, 11 березня
ЧАС ДЛЯ НАС (Ісаї 58:13, 14)

Чому пророк обговорює питання суботи в Ісаї 58:13, 14? Як 
субота пов’язана із законами Дня викуплення, згаданими 
в попередніх віршах? ____________________________________

Щорічний День викуплення був суботнім днем. Ця особлива 
церемоніальна субота подібна до щотижневої суботи тим, що 
будь-яка робота була заборонена (Левит 23:27-32). Тому перши-
ми адвентистами сьомого дня було визнано: період відпочинку 
в День викуплення від вечора до вечора (Левит 23:32) означає, 
що цей самий принцип необхідно застосовувати й до щотиж-
невої суботи. Хоч первісний контекст Ісаї 58:13, 14 стосується 
церемоніальної суботи Дня викуплення, його звістка також 
може бути застосована й до щотижневої суботи.

Прочитайте Ісаї 58:13. Яким днем   повинна бути субота? 
Як ми можемо зробити наш досвід проведення суботи 
подібним до описаного тут? _____________________________
Розділ 58 книги Ісаї висвітлює три важливі теми: самозре-
чення, доброта до інших і субота. Як вони взаємопов’язані?

По-перше, усі три теми містять у собі зосередженість на 
Бозі та Його пріоритетах, а також визнання своєї залежності 
від Нього. По-друге, причетні до всіх трьох тем, люди прагнуть 
святості, наслідуючи Бога (див. Левит 19:2), Який у людському 
тілі принизив Себе Самого (Филп. 2:8), виявляв самопожертву 
й доброту (Івана 3:16), а також припинив працю в суботу в 
кінці тижня творіння (Бут. 2:2, 3; Вих. 20:11).

Зверніть увагу й на інші зв’язки між цими трьома темами: 
суботня свобода від тяжких щотижневих робіт є проявом 
доброти до людей, що дозволяє їм відпочити й освіжити 
свої сили (Вих. 23:12; Марка 2:27); Ісус показав, що добрі діла 
доречно чинити в суботу (Марка 3:1-5; Івана 5:1-17); справжнє 
дотримання суботи приносить радість (Ісаї 58:14), як і допо-
мога іншим (Ісаї 58:10, 11). Що повинно змінитися у вашому 
житті, щоб ви особисто могли випробувати ці благословення? 
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П’ятниця, 12 березня
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

«Ніхто не може практикувати справжню доброчинність без 
самозречення. Лише життя, сповнене простоти, самозречення 
й суворої ощадливості, дасть можливість виконати роботу, 
призначену для нас як працівників Христа. З наших сердець 
необхідно усунути гордість і світське честолюбство. У всій своїй 
роботі ми маємо керуватися принципом безкорисливості, явле-
ним у житті Христа. На стінах наших осель, картинах, набутках 
ми повинні читати: «Уведи до хати бідних, безпритульних». На 
наших шафах маємо бачити неначе написані перстом Божим 
слова: «Зодягни голого». У їдальні на столі, що ломиться від 
достатку їжі, повинні читати: «З голодним своїм хлібом поді-
лися» (Ісаї 58:7)» (Е. Уайт. Служіння зцілення. С. 206).
Питання для обговорення:

1. Зверніть увагу на запитання, яке Ісая поставив своїм су-
час никам: «Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, 
і працю вашу за те, що не ситить?» (Ісаї 55:2). Подумайте: 
можливо, ми чинимо так само, працюючи заради того, 
що не насичує? Чому так легко потрапити до цієї пастки?

2. Якщо самозречення, вияв доброти до інших і дотри-
мання суботи були настільки важливі в День викуплен-
ня за днів Ісаї, чи не є вони настільки ж важливими 
в День викуплення останнього часу (Дан. 8:14), по 
завершенні якого Божа ювілейна труба сповістить оста-
точну свободу при Другому приході Христа (1 Кор. 15:52; 
порівняйте Левит 25:9, 10)? Поясніть свою відповідь.

3. Обговоріть у класі питання про дотримання суботи. 
Що, по-вашому, має на увазі Ісая, коли говорить, що 
нам потрібно утримуватися від своїх примх у суботу, 
і водночас називає її «приємністю» (Ісаї 58:13)? Як ми 
можемо поєднати одне з іншим? Враховуйте контекст 
усього 58-го розділу.

Висновок. В Ісаї 55 і 58 пророк закликає народ залишити 
свої думки та дороги й повернутися до Бога, Чий ідеал щастя 
для них значно вищий за їхній власний. Він милостиво прощає 
й потім наполягає, щоб прощені теж виявляли милість у гармонії 
з духом Дня викуплення й суботи, адже дар Божого прощення 
(якщо він правильно прийнятий) змінює серце.
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Місіонерська історія

ВПРЯЖЕНА ПІД ЧУЖЕ ЯРМО
 Чанг Цзен-Мей

Я не хотіла виходити заміж за свого чоловіка, оскільки 
була вихована в Адвентистській церкві й належала до ін-
шої християнської деномінації в Південному Тайвані. Проте 
наші батьки хотіли, щоб ми одружилися, і ми змушені були 
послухати їх. Тому я сказала моєму майбутньому чоловіку 
Мін-Хуану: «Ми можемо одружитися, але я не зміню своєї 
релігії». Він не заперечував.

Однак потім, коли ми почали обговорювати весілля, у нас 
виникли суперечки. Я хотіла, щоб воно відбулося в Адвентист-
ській церкві, проте він сказав: 

— Ні! Я чоловік, і тому весілля повинно бути в моїй церкві.
Я намагалася знайти компроміс.
— Тоді проведімо вінчання на природі, — запропонувала 

я, — але вінчати нас повинен адвентистський пастор.
Ми довго сперечалися. Урешті-решт я сказала: 
— Якщо нас вінчатиме пастор твоєї церкви, то я не вийду 

за тебе заміж. 
Він порадився зі своєю матір’ю, і вона дала дозвіл на 

те, щоб нас вінчав адвентистський пастор. Проте в неї був 
таємний план. Вона думала, що я приєднаюся до їхньої віри 
після весілля. Також вона хотіла, щоб я вплинула на її сина, 
котрий вживав алкоголь.

Я, як і раніше, не хотіла виходити заміж за іновірця й ска-
зала Мін-Хуану про це. Та на той момент про весілля знало 
все село, тому якщо ми скасуємо його, то зганьбимо наші сім’ї. 

Мін-Хуан став адвентистом. За місяць до весілля він пройшов 
біблійні заняття й уклав заповіт з Богом. Я ніколи не забуду 
цього дня. Він плакав, виходячи з води, тому що хотів одру-
житися, але не хотів залишати своє колишнє гріховне життя.

Упродовж перших семи місяців нашого шлюбу я готувала 
здорову їжу і вчила його вести здоровий спосіб життя. На 
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якийсь час він перестав пити. Наші сусіди помітили це. «Ти 
став іншим», — говорили вони. 

Однак Мін-Хуан не хотів змінюватися. Після народження 
доньки він повернувся до алкоголю. Минуло десять років, і в 
нас народилася ще одна донька.

Ми багато сперечалися про релігію. Одного разу, коли все 
зайшло надто далеко, я взяла двох дітей і переїхала до друзів. 
Я хотіла, щоб мій чоловік побув сам у домі і відчув наслідки 
можливого розлучення.

Мін-Хуан не хотів розлучення. Він шукав мене три дні, а 
коли знайшов, пообіцяв змінити свою поведінку. І він справді 
став іншою людиною. 

Сьогодні він дбайливий чоловік і батько. Також він є прес-
вітером церкви. Однак я б не пішла таким «місіонерським» 
шляхом знову. Я вийшла за нього, бо думала, що з Божою 
допомогою зможу змінити його. Проте Біблія говорить: «Не 
впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо» (2 Кор. 6:14). 
Краще виходити заміж за людину своєї віри. Соломон, най-
мудріша людина на Землі, на своєму гіркому досвіді засвоїв 
цей урок. І я також.
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Урок 

12 
13-19 березня

БАЖАННЯ 
НАРОДІВ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 59; 59:15-21; 60:1, 2; 61; 61:2.

Пам’ятний вірш: 

«І підуть народи за світлом твоїм, а царі — за ясністю 
сяйва твого» (Ісаї 60:3).

«Ми повинні навчатися в школі Христа. Ніщо, окрім Його 
праведності, не може дати нам право на жодне благословення 
Його завіту благодаті. Ми довго бажали й намагалися здобути 
ці благословення, однак не отримали їх, оскільки плекали 
думку, ніби самі можемо щось зробити, щоб удостоїтися їх. 
Ми не дивилися далі себе й не враховували, що Ісус – Живий 
Спаситель. Ми не повинні думати, що наші чесноти й заслуги 
спасуть нас; благодать Христа – ось єдина надія спасіння. 
Через свого пророка Господь обіцяє: “Хай безбожний по-
кине дорогу свою, а крутій — свої задуми, і хай до Господа 
звернеться, — і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він 
пробачає багато!” (Ісаї 55:7). Ми повинні безумовно вірити 
обітниці й не приймати почуття за віру. Коли ми повністю 
довіримося Богу, коли будемо покладатися на заслуги Ісуса 
як Спасителя, Який прощає гріх, тоді отримаємо всю допомо-
гу, яку тільки можемо бажати» (Е. Уайт. Віра і діла. С. 36).

Цього тижня ми зможемо краще осягнути цю велику 
істину, відкриту в книзі пророка Ісаї.



110

Неділя, 14 березня

НАСЛІДКИ ГРІХА (Ісаї 59)
В Ісаї 58:3 люди запитували Бога: «Нащо ми постимо, коли 
Ти не бачиш, мучимо душу свою, Ти ж не знаєш того?»

____________________________________________________________
На противагу цьому в Ісаї 59:1 ставиться інше запитання: 

«Чому ми звертаємося до Господа, але Його рука не рятує нас? 
Чому ми співаємо до Нього, а Він не чує?» Ісая відповідає, що 
Бог, як і раніше, сильний спасати й чути (див. Ісаї 59:1). Однак 
чому Він не робить цього – це інше запитання.

Прочитайте Ісаї 59:2. Яка вістка проголошена тут як відпо-
відь на запитання в Ісаї 59:1? _______________________________

____________________________________________________________
Бог вирішує «не чути» Свій народ не тому, що не хоче, а 

тому, що «тільки переступи ваші відділювали вас від вашого 
Бога» (Ісаї 59:2). Тут ми знаходимо одне з найяскравіших 
тверджень Біблії щодо впливу гріха на взаємини між Богом 
і людиною. В іншій частині 59-го розділу Ісая розвиває тему, 
яка проходить через всю історію людства: гріх руйнує наші 
взаємини з Господом і веде нас до вічної загибелі не тому, що 
віддаляє Бога від нас, а тому, що віддаляє нас від Бога.

Прочитайте Бут. 3:8. Як цей приклад підтверджує принцип, 
викладений у попередньому абзаці? _____________________

____________________________________________________________
Гріх – це насамперед відкидання Бога, оскільки людина 

відвертається від Нього. Гріховна дія фактично підживлює сама 
себе, оскільки не тільки сама дія є віддаленням від Бога, але 
й наслідки цієї дії спонукають грішника ще більше віддали-
тися від Господа. Гріх розділяє нас із Богом не тому, що Він 
не бажає дотягнутися до грішника (насправді вся Біб лія –   це 
розповідь про спроби і прагнення Бога наблизитися до гріш-
ників, щоб спасти їх), а тому, що гріх спонукає нас відкидати 
Його Божественні спроби примирення. Ось чому так важливо 
перемагати кожний гріх у нашому житті.

Чи відчули ви реальність того, що гріх призводить до розді-
лення з Богом? Відповідно до вашого досвіду, що є єдиним 
вирішенням цієї проблеми? ______________________________
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Понеділок, 15 березня

ХТО ПРОЩЕНИЙ? (Ісаї 59:15–21)
Розділ 59 показує разючу картину проблеми гріха. На щастя, 

Біблія дає і надію викуплення.
Для початку поставимо запитання: як багато з нас згрішили? 

Біблія відповідає однозначно: усі. Отож спасіння не може ґрун-
туватися на відсутності гріха, воно засноване на прощенні (Єрем. 
31:34). Павло погоджується: усі згрішили (Римл. 3:9–20, 23), 
отже, через це не може бути жодної різниці (Римл. 3:22). Ті, хто 
виправданий, можуть бути названі праведними тільки тому, що 
через віру отримали дар Божої праведності завдяки жертві Христа.

Прочитайте Римл. 3:21–24. Що ці вірші повідомляють про 
те, як ми отримуємо спасіння? Яку надію вони дадуть 
нам на суді? ______________________________________________

Більшість людей думає, що головне запитання на суді: Хто 
згрішив? Але це не те запитання, яке необхідно поставити, 
оскільки згрішили всі. Головним питанням буде: хто прощений? 
Бог справедливий, коли виправдовує того, «хто вірить в Ісуса» 
(Римл. 3:26). Вирішальний фактор на суді: хто, маючи віру 
в Ісуса, отримав і продовжує отримувати прощення?

Отже, ми справді судимі згідно з ділами, але не в тому 
сенсі, що нас спасають діла. Якби це було так, то віра була б 
марною (Римл. 4:14). Навпаки, наші діла показують, чи справді 
ми спасенні (Якова 2:18).

Чому діла не можуть спасти нас ні тепер, ні на суді? Римл. 
3:20, 23. __________________________________________________

Добрі діла або послух Закону ніколи не могли спасти людину, 
адже мета Закону в грішному світі не спасати, а вказувати на гріх. 
Навпаки, «віра, що проявляється через любов» (Гал. 5:6), любов, 
яка вливається в серце Святим Духом (Римл. 5:5), показує, що 
людина має живу віру в Ісуса (див. також Якова 2:26).

Діла є зовнішнім вираженням, виявленням у людині спа-
сенної віри. Отже, в істинному християнському досвіді віра 
виражається в щоденному посвяченні Господу, яке відкривається 
в послуху Закону. На суді Бог використовує діла як свідчення 
для створених Ним істот, які не можуть читати думки віри, 
як це може Він. Однак для наверненої людини тільки діла, які 
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будуть згодом, коли її життя натхнене Христом і Святим Духом, 
є актуальними на суді. Грішне життя до навернення вже змите 
кров’ю Агнця (див. Римл. 6).

Вівторок, 16 березня
ГЛОБАЛЬНЕ НАВЕРНЕННЯ (Ісаї 60:1, 2)

Про що говорять вірші Ісаї 60:1, 2? Який дієвий принцип ви 
тут знаходите, що простежується у всій Біблії? Яку надію 
він пропонує? ____________________________________________

У наведених текстах автор змальовує картину звільнення 
Богом Свого народу з вавилонського полону, використовуючи 
образ світла, викликаного Богом із темряви, і вказуючи на 
майбутнє остаточне виконання обітниці в спасінні через Христа.

За яким світлом підуть народи та царі? Ісаї 60:3.

____________________________________________________________
У єврейській мові це особа жіночого роду однини (див. також 

Ісаї 60:1, 2). Це, мабуть, «Сіон», представлений в образі жінки і 
згаданий у кінці попереднього розділу (Ісаї 59:20). Отже, народи, 
які перебувають у темряві землі, прийдуть на гору Сіон. Вони 
будуть залучені світлом Божої слави, яка зійде над нею (Ісаї 60:2). 
«Гора Сіон покликана увійти у своє світло, а потім спостерігати 
й реагувати на прихід народів до того ж світла» (J. Alec Motyer, 
The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary. P. 494). 
Зауважте: хоч Сіон – це Єрусалим, тут ідеться радше про народ, 
ніж географічне розташування міста.

В іншій частині 60-го розділу автор розвиває тему, пред-
ставлену у віршах 1–3: народи світу залучені до Єрусалиму, 
благословенного завдяки Божій славній присутності в ньому.

Як це пророцтво можна порівняти з Божою обітницею 
завіту Авраамові? (Див. Бут. 12:2, 3). Чи не свідчать вони 
про одне й те саме? _______________________________________

Бог мав глобальну мету, обравши Авраама і його нащадків: 
через Авраама всі сім’ї Землі отримають благословення (Бут. 
12:3; 18:18; 22:18). Божий заповіт з Авраамом, зрештою, повинен 
був стати заповітом з усім людством через Авраама. Він і його 
нащадки будуть Божим каналом об’явлення світу.

Ісая прагнув повернути свій народ до їхнього давнього 
глобального призначення. Як представники істинного Бога, 
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ізраїльтяни несли відповідальність не тільки за себе, але й за 
весь світ. Вони мали радо приймати чужинців, які шукали Бога 
(див. також Ісаї 56:3-8), оскільки Його храм «буде названий 
домом молитви для всіх народів» (Ісаї 56:7).

У цьому контексті як ви розумієте роль Церкви адвентистів 
сьомого дня або конкретно вашу роль у цій Церкві?

Середа, 17 березня

«РІК УПОДОБАННЯ ГОСПОДУ» (Ісаї 61:2)
Хто проголошує звістку в Ісаї 61:1? __________________________

Дух Господній перебуває на цій Помазаній Людині, що 
означає: це – Машіах, тобто Месія. Йому належить «благо-
вістити сумирним... перев’язати зламаних серцем, полоненим 
звіщати свободу, а в’язням – відчинити в’язницю» (Ісаї 61:1). 
На Чий опис це схоже? Порівняйте з Ісаї 42:1-7, де подібними 
словами зображений Отрок/Раб Божий.

Текст Ісаї 61:2 повідомляє про «рік уподобання Господу». 
Месія, помазаний як Цар з роду Давидового, і Спаситель прого-
лошує особливий рік Божественного благовоління тоді, коли Він 
проповідує звільнення. Порівняйте з Левит 25:10, де Бог наказує 
ізраїльтянам проголошувати свободу у священний п’ятдесятий 
рік: «Ювілей він буде для вас: і вернеться кожен до своєї посілости, 
і кожен до родини своєї вернеться». Це означало, що люди, які 
були змушені продати свою спадкову землю або стати рабами, 
щоб пережити важкі часи (Левит 25:25–55), зможуть повернути 
свою землю і свободу. Оскільки ювілейний рік починався з голосу 
сурми в День викуплення, ми згадували текст Левит 25:9 раніше, 
коли говорили про 58 розділ книги пророка Ісаї.

Тоді як «рік уподобання Господу» в Ісаї 61:2 описано як 
ювілейний, це не просто дотримання постанови, яка міститься в 
Левит 25. Цей рік проголошує Месія, Цар, коли відкриває Себе 
через служіння звільнення й відновлення. Це нагадує практику 
деяких стародавніх месопотамських царів, які заохочували соці-
альну благодійність, проголошуючи звільнення від боргів у перші 
роки свого правління. Служіння Месії сягає далеко за рамки 
закону, даного в Левит 25. Месія не тільки полоненим звіщає 
свободу, але також зцілює зламаних серцем, утішає засмучених 
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і відновлює їх (Ісаї 61:1–11). Окрім року «уподобання Господу», 
Він проповідує «день помсти для нашого Бога» (Ісаї 61:2).

Коли виконалося пророцтво із 61-го розділу книги Ісаї? 
Луки 4:16-21. Як Ісус здійснив це пророцтво у Своєму 
служінні? Як ми, християни, повинні представляти Христа 
світу? Що робив Месія і що повинні робити ми, незва-
жаючи на наші обмежені можливості? Назвіть кілька 
практичних способів виконання такого служіння. 

Четвер, 18 березня
«ДЕНЬ ПОМСТИ ДЛЯ НАШОГО БОГА» (Ісаї 61:2)

Чому Месія, зображений в Ісаї 61, серед усіх добрих віс-
ток проголошує про Божу помсту? Коли виконається це 
пророцтво? ________________________________________________

Проповідуючи в Назареті й читаючи початкові вірші Ісаї 
61, Ісус, Месія, закінчив цитату словами «проголосити рік упо-
добання Господу» (Ісаї 61:2; Луки 4:19). Потім Він зупинився 
й сказав: «Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання» 
(Луки 4:21). Отож Христос навмисно пропустив наступні сло-
ва того ж вірша: «День помсти для нашого Бога» (Ісаї 61:2). 
Коли починалося Його служіння проголошення Доброї вістки, 
звільнення й розради, щоб відпустити на свободу в’язнів тиранії 
сатани, день помсти ще не настав. У Матв. 24 (порівняйте Марка 
13; Луки 21) Гос подь передрік Своїм учням, що Божественний 
суд здійсниться в майбутньому.

Справді, в Ісаї 61 день Божої помсти – це день Господній, 
великий і страшний (Йоїла 3:4; Мал. 4:5), який настане тоді, 
коли Христос знову прийде, щоб звільнити планету Земля від 
несправедливості, знищуючи Своїх ворогів і звільняючи пригноб-
лений Останок Свого народу (Об’явл. 19; порівняйте Дан. 2:44, 
45). Отже, хоча Христос проголосив початок «року уподобання 
Господу», його кульмінація здійсниться при Другому приході.

Як можна поєднати поняття про люблячого Бога з Його 
обіцянкою про помсту? Чи ці ідеї несумісні? Чи ви ро-
зумієте помсту як прояв Божої любові? Поясніть свою 
відповідь. ________________________________________________

Хоч Ісус радить нам підставляти іншу щоку (Матв. 5:39), 
далі в цьому ж Євангелії Він ясно показав, що справедливість 

У
р

о
к

 
1

2



115

і покарання також відбудуться (Матв. 8:12). Хоч Павло закли-
кає нас не відповідати «злом за зло» (1 Сол. 5:15), він також 
повідомляє: з’явившись із Небес, Господь в полум’яному вогні 
дасть «відплату тим, хто Бога не знає» (2 Сол. 1:8).

Різниця, звичайно, полягає в тому, що Господь у Своїй 
безмежній мудрості й милості – Єдиний, Хто абсолютно 
справедливо може вчинити відплату. На противагу Божій 
справедливості, людська справедливість і помста супроводжу-
ються усіма недоліками, вадами й недосконалостями грішної 
людської природи.

Який із наведених випадків, найімовірніше, спонукав би 
вас до бажання побачити помсту кривдникові? (1) Лю-
дина завдає неприємностей тому, кого ви не любите, чи 
(2) людина заподіює зло тому, кого ви любите? Як цей 
приклад допомагає нам краще зрозуміти зв’язок між 
Божою любов’ю до нас і попередженням про помсту?

П’ятниця, 19 березня
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ: 

Прочитайте в книзі Еллен Уайт «Патріархи і пророки» 
с. 376-378; а також у «Христос – надія світу» с. 236-243.

«Ісус стояв перед народом – живий тлумач пророцтв про 
Себе. Пояснюючи прочитані слова, Він говорив про Месію як 
Спасителя пригнічених, Визволителя полонених, Зцілителя 
страждальців, Який повертав зір сліпим та відкривав світові 
світло Істини. Гідність, з якою Він тримався, і сповнені змісту 
слова, як ніколи, схвилювали слухачів. Хвиля Божественної 
сили подолала всі перешкоди, і люди, подібно до Мойсея, 
споглядали Невидимого. Коли ж Святий Дух торкнувся їхніх 
сердець, вони відгукнулися радісним «Амінь!» і прославили 
Господа» (Е. Уайт. Христос – надія світу. С. 237).

«Наближається день Божої помсти – день лютого гніву. 
Хто встоїть у день Його Приходу? Люди зробили жорстокими 
серця проти Духа Божого, але стріли гніву Божого проник-
нуть туди, куди не могли проникнути стріли переконання. 
Бог уже не буде відкладати відплати грішникові. Чи сховає 
несправедливого того дня невірний пастир? Чи може бути 
прощений той, хто йшов з більшістю шляхом непослуху? Чи 

У
р

о
к

 
1

2



116

зробить когось невинним популярність чи велика кількість 
прихильників? Це питання, які безтурботні й байдужі люди 
повинні самостійно розглянути і знайти на них відповіді» 
(Е. Уайт. Віра і діла. С. 33).

Питання для обговорення:
Один адвентистський пастор заклопотано констатував, 
що для нього проблема номер один у служінні – відчуття 
винятковості в членів Церкви, які не хочуть, щоб інші 
приєднувалися до них. Як можуть «християни» приймати 
Божественну любов і надію, а також радісну звістку про 
Христове Царство, яка адресована всьому світу й дає змо-
гу всім бути спасенними, перш ніж прийде кінець (Матв. 
24:14), якщо вони навіть не хочуть приймати людей, які 
залишають свої шляхи, щоб прийти в їхню церкву?

Висновок. Бог очищає неправедне суспільство, відкида-
ючи непокірних і відновлюючи Останок, який відвертається 
від гріхів, що розділяють з Господом. Завдяки благословенню 
Божої присутності люди з інших народів залучені до Бога і 
Його народу, тож вони теж можуть насолоджуватися роком 
Господнього уподобання, який проголошує і приносить Месія.
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Місіонерська історія

«Я ХОЧУ СТВОРИТИ ЦЕРКВУ»
Ендрю Мак-Чесні

Хосе переповняв ентузіазм, коли він повернувся додому з 
конференції Глобальної місії, організованої для членів церкви 
всієї Мексики. Він схвильовано розповідав своїй дружині Марії 
про те, що він дізнався.

— Тепер я хочу заснувати церкву, — сказав він. 
Марії сподобалася ідея.
— Зробімо це! — підтримала вона чоловіка.
Але з чого почати? Хосе хотів звершувати служіння в новому 

районі й подумав, що насамперед було б непогано викласти 
людям основні принципи здоров’я, як-от: повітря, вода, сонячне 
світло та відпочинок. 

Хосе і Марія заручилися підтримкою Північного Мексикан-
ського уніону, щоб звершувати волонтерське служіння піонерів 
Глобальної місії. Пастор їхньої церкви також підтримав їхні 
плани. Проте деякі члени церкви згадали, що всі попередні 
спроби заснувати церкву були безуспішними.

— Цей план не спрацює, — сказав один.
— Вам нічого не вдасться, — переконував інший.
Хосе, Марія і дві їхні дорослі доньки одягли яскраво-зелені 

футболки з назвою програми здоров’я й почали ходити з дому 
в дім. У кожному домі вони запрошували людей записатися на 
курси здоров’я, які вони планували організувати в себе вдома, 
і на кулінарні класи, які проводили в церкві. Сім’я інтенсивно 
працювала впродовж чотирьох тижнів і врешті-решт знайшла 
першу людину, з якою вони почали вивчати Біблію, — 60-річ-
ного чоловіка на ім’я Рохеліо.

Коли члени церкви побачили ревність сім’ї й дізналися 
про Рохеліо, деякі з них одягли яскраво-зелені футболки і, 
приєднавшись до Хосе та Марії, почали разом з ними ходити 
з дому в дім. Незабаром група збільшилася до п’ятнадцяти осіб. 
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Члени церкви безперервно працювали впродовж шести мі-
сяців. Бачачи, як зростає кількість людей, що вивчають Біблію, 
Хосе вирішив сформувати Малу групу, щоб зустрічатися в суботу 
після обіду. Він повідомив про свій план у лютому 2017 року 
і запросив членів церкви приєднатися до них. 

Церква підтримала Малу групу, і десять осіб вирішили 
взяти участь у цьому служінні. Крім того, член церкви, що 
здавав в оренду зал для днів народження та весіль, безко-
штовно запропонував це місце групі. На перше зібрання 
Малої групи прийшло 25 осіб. 

Через три місяці після того, як була організована Мала 
група, місцева конференція визнала її філіалом Суботньої 
школи. Через півтора року, у вересні 2018 року, вона стала 
церквою. Сьогодні Церква адвентистів сьомого дня «Двері в 
рай» нараховує 35 членів, зокрема 24 особи, що хрестилися 
після уроків здоров’я Хосе та Марії. Відвідуваність богослу-
жіння в суботу сягає 50 осіб. Планують побудувати церковне 
приміщення. 

«Наша мета — зростити церкву й привести до Бога якомога 
більше людей», — сказав 46-річний Хосе. 
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Урок 

13 
20-26 березня

НОВЕ НАРОДЖЕННЯ 
ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ

Біблійні тексти для вивчення: 

Ісаї 65:17-25; 66:1-19; 66:19-21; 66:21; 66:22-24.

Пам’ятний вірш: 

«Бо ось Я створю нове небо та землю нову, і не згада-
ються речі колишні, і не прийдуть на серце!» (Ісаї 65:17).

Одного разу дванадцятирічний хлопчик, прочитавши книгу 
з астрономії, відмовився йти до школи. Мама відвела його до 
сімейного лікаря, який запитав: «Біллі, у чому проблема? Чому 
ти більше не хочеш ходити до школи й навчатися?»

«Лікарю, – сказав хлопчик, – я прочитав в книзі з астро-
номії, що одного разу Сонце згорить і життя на Землі зникне. 
Не бачу сенсу щось робити, якщо врешті-решт усе загине».

Мама нервово вигукнула: «Це тебе не стосується! Це не 
твоя справа!»

Лікар усміхнувся й сказав: «Але, Біллі, тобі не слід бенте-
житися, до того часу, як це станеться, ми всі помремо».

Звичайно, це одна з проблем – зрештою, ми всі помремо.
На щастя, наше існування не повинно закінчуватися смер-

тю. Навпаки, нам запропоноване життя, вічне життя, у заново 
створеному світі.

Неділя, 21 березня

НОВЕ НЕБО І НОВА ЗЕМЛЯ (Ісаї 65:17–25)
Прочитайте Ісаї 65:17–25. Яке відновлення обіцяє Бог у цих 
текстах? __________________________________________________
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Бог обіцяє нове створення, починаючи такими словами: «Бо 
ось Я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі 
колишні, і не прийдуть на серце!» (Ісаї 65:17). У цьому чудо-
вому пророцтві Господь обіцяє: «Бо ось Я створю Єрусалима 
на радість, а народа його — на веселість!» (вірш 18). У місті 
не буде більше плачу (вірш 19). Люди зазвичай будуть жити 
понад сто років, перш ніж помруть (вірш 20). Вони будуть 
радіти праці своїх рук і своїм дітям (вірші 21–23). Бог буде 
відповідати їм ще до того, як вони будуть кликати (вірш 24).

Чому цей прекрасний опис усе ж таки не є картиною на-
шого остаточного відновлення, нашої остаточної надії? 

____________________________________________________________
Ми побачили картину спокійного довгого життя в Обіто-

ваній землі. Однак люди, хоч і живуть довше, проте помира-
ють. Де ж та радикальна зміна природи, яка, як ми очікуємо, 
відбудеться при створенні «нового неба» і «нової землі»? Про 
це говорить наступний текст: «Вовк та вівця будуть пастися 
разом, і лев буде їсти солому, немов та худоба, а гадові хлібом 
його буде порох!.. Вони не чинитимуть зла й вигубляти не 
будуть на всій святій Моїй горі, говорить Господь» (Ісаї 65:25).

Для того, щоб м’ясоїдні тварини (такі, як леви) стали 
вегетаріанцями, потрібно щось більше, ніж вегетаріанський 
кулінарний клас. Щоб відновити світ до його ідеального 
стану, яким він був до того, як гріх приніс в Едемі смерть, 
необхідне відтворення.

В Ісаї 65 Бог представляє створення «нового неба» і «нової 
землі» як процес, ряд кроків, що починається з відновлення 
Єрусалиму. Порівняйте з Ісаї 11, де Месія відновить спра-
ведливість (вірші 1–5). Потім, урешті-решт, запанує мир на 
всесвітній Божій «святій горі»; образ, використаний в Ісаї 11, 
подібний до того, який ми знаходимо в Ісаї 65: «І замешкає 
вовк із вівцею… лев буде їсти солому...» (вірші 6, 7). Хоч «свя-
та гора» Господня почнеться з гори Сіон у Єрусалимі, вона є 
тільки провісницею, символом того, що Бог обіцяє зробити 
в новому світі для Свого викупленого народу.

Припустімо, що замість життєвого відрізка в 60, 70, 90 або 
навіть 100 років більшість людей жили б мільйон років і 
більше. Чому фундаментальна проблема людства все ж 
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таки не була б розв’язана? Чому вічне життя є єдиною 
відповіддю на наші найглибші людські потреби?

Понеділок, 22 березня
БОЖЕСТВЕННИЙ «МАГНІТ» (Ісаї 66:1–19)

Прочитайте Ісаї 66:1–19. Пам’ятаючи про час, у який писав 
Ісая, скажіть, яку основну звістку він передає в цих текстах? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Через пророка Бог повторює заклик і попередження, 

якими пронизана вся книга: Бог спасе й відновить покірних, 
тремтячого перед словом Його (Ісаї 66:2, 5). Він потішить їх 
(Ісаї 66:13; порівняйте з Ісаї 40:1). Проте Він знищить тих, хто 
повстає проти Нього. Це, зокрема, лицеміри, що приносять 
жертви, які Він відкидає (Ісаї 66:3, 4; порівняйте Ісаї 1:10–15), 
а також ті, що ненавидять і виганяють Його вірних дітей (Ісаї 
66:5). До цього переліку входять і ті, які чинять язичницькі 
гидоти (Ісаї 66:17), як і служителі Єрусалимського храму за 
днів Єзекіїля (Єзек. 8:7–12).

Про що повідомляє текст Ісаї 66:3? Які духовні принципи 
відкриваються в ньому? Як можна висловити ту саму ідею 
в контексті сучасного християнства й поклоніння? 
Яким чином Бог діє як магніт, притягуючи народи до 
Себе? Ісаї 66:18, 19. _______________________________________

____________________________________________________________
Після знищення Своїх ворогів (Ісаї 66:14–17) Бог відкри-

ває Свою славу, так що стає магнітом, який притягує людей 
у Єрусалим (порівняйте Ісаї 2:2–4). Господь встановлює серед 
них «ознаку», опис якої не уточнюється тут, але очевидно 
належить до ознаки, згаданої Ісаєю останньою: Бог дає 
Своєму народові радість, мир і відновлює їхню землю (Ісаї 
55:12, 13). Коли Господь відкриває Свою славу, відновлюючи 
Свій народ після руйнування, ця ознака Його відновленої 
прихильності подібна до тієї, яку Він дав Ною у вигляді 
веселки після потопу (Бут. 9:13–17).

Прочитайте Ісаї 66:5. Що означає тремтіти перед словом 
Бога? Чому Господь хоче, щоб ми тремтіли перед Його 
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словом? Якщо ви не відчуваєте трепету, що це може від-
крити про стан вашого серця?

Вівторок, 23 березня
МІСІОНЕРИ ТА КЕРІВНИКИ СЛУЖІННЯ 
(Ісаї 66:19–21)

Як розуміти вислів, що врятовані приносять як дар Богові 
людей з інших народів? (Ісаї 66:19, 20). _____________________

____________________________________________________________
Бог посилає врятованих після вчиненого Ним руйнування 

в різні кінці Землі до народів, які не знають Бога, «і звістять 
Мою славу вони між народами» (Ісаї 66:19). Це одне з най-
більш ясних тверджень Старого Завіту щодо місійної роботи. 
Іншими словами, люди не тільки будуть залучені до єврейського 
народу, але деякі євреї вирушать до інших народів і понесуть 
їм знання про істинного Бога – ця парадигма ясно виражена 
в Новому Завіті. Хоч юдеї звершували місійну роботу від часу 
повернення з полону до часів Христа (Матв. 23:15), перші 
християни поширювали Євангеліє швидко й у величезному 
масштабі (Колос. 1:23).

Подібно до того як ізраїльтяни приносили хлібні жертви 
свої Господу в Його храмі, місіонери теж представлять дари 
для Нього. Однак їхній дар складатиметься з «усіх ваших бра-
тів із народів усіх» (Ісаї 66:20). І як хлібні приношення були 
безкровними дарами для Господа, так і навернені до Гос пода 
будуть представлені Йому як жертва жива (Римл. 12:1). Для 
підтвердження ідеї, що люди можуть бути представлені як дари 
Богові, зверніть увагу на проведене значно раніше посвячення 
левитів: «...перед Господнім лицем від Ізраїлевих синів, — 
і будуть вони на роботу Господньої служби» (Числ. 8:11).

Яке значення Божої обітниці: «І візьму Я із них за священ-
ників та за Левитів» (Ісаї 66:21)? ___________________________

____________________________________________________________
«Із них» у вірші 21 означає з «братів із народів усіх» 

у попередньому вірші. Це колишні язичники, з яких Бог 
обере окремих осіб як керівників на служіння разом зі свя-
щенниками і левитами. Це революційна зміна. Раніше Бог 
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уповноважив служити священниками тільки нащадків Аарона 
й тільки інших членів коліна Левія допомагати їм. Язичники 
не могли буквально стати нащадками Аарона або Левія, однак 
Бог уповноважить деяких із них служити в цій ролі, що було 
раніше заборонено навіть для більшості євреїв.

Прочитайте 1 Петра 2:9, 10. Кому пише Петро? Що він 
говорить? Яку звістку має апостол для кожного з нас як 
членів «святого народу» сьогодні? Чи робимо ми щось 
краще, ніж первинний народ (Вих. 19:6)? 

Середа, 24 березня
СПІЛЬНОТА ВІРИ (Ісаї 66:21)

Ізраїльтяни були «царством священників та народом 
святим» (Вих. 19:6), з особливими священниками, відокрем-
леними, щоб представити їх як керівників богослужіння. 
Однак у майбутньому деякі язичники стануть керівниками 
богослужіння (Ісаї 66:21).

Як ця зміна вплине на оновлене співтовариство віри? Див. 
Матв. 28:19; Дії 26:20; Гал. 3:28; Колос. 3:11; 1 Тим. 3:16. 

____________________________________________________________

___________________________________________________________
У Божому «новому світовому порядку» язичники не 

тільки приєднаються до Божого народу, але також стануть 
рівними партнерами з євреями в об’єднаному співтоваристві 
віри – «царське священство». Тому відмінності між євреями 
і язичниками стануть функціонально неактуальними.

Коли виконалося це пророцтво Ісаї? ______________________

____________________________________________________________
Павло, місіонер язичників, проголосив: «Немає юдея, ні 

грека... бо в Ісусі Христі ви всі – одно. А якщо ви Христові, 
то ви є нащадками Авраама і, згідно з обітницею, – спадко-
ємці» (Гал. 3:28, 29).

Стаючи спадкоємцями обітниці й, отже, шляхетним «цар-
ським священством», вони отримували не мандат на прина-
лежність до респектабельної еліти, а доручення приєднатися до 
євреїв, «аби звіщати чесноти Того, Хто вас покликав із темряви 
до дивного Його світла» (1 Петра 2:9; порівняйте з Ісаї 66:19).
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Піднесення язичників не давало права євреям бути невдо-
воленими, вважаючи, що Бог був несправедливий, даруючи 
їм таку ж нагороду. Це також давало ще менше приводу 
язичникам ставитися до їхніх єврейських братів і сестер 
з неповагою, як працівникам, найнятим уранці, дивитися 
зверхньо на найнятих пізніше (див. Матв. 20:1–16). Євреям 
першим були «довірені Слова Божі» (Римл. 3: 2) як каналу 
Божого об’явлення. Павло писав язичникам: «Коли ж деякі з 
гілок відломилися, а ти, будучи дикою оливкою, прищепився 
до них і живишся з кореня та соку оливкового дерева, то не 
хвалися перед гілками» (Римл. 11:17, 18).

У світлі Голгофського хреста, у світлі євангельського до-
ручення, чому будь-який вид духовного, національного 
й навіть політичного самозвеличення такі огидні в Божих 
очах? Проаналізуйте: чи не плекаєте ви якесь почуття ду-
ховної або національної переваги? Якщо так, покайтеся!

Четвер, 25 березня
«ТАК СТОЯТИМУТЬ ВАШІ НАЩАДКИ 
ТА ВАШЕ ІМ’Я!» (Ісаї 66:22–24)

Уважно прочитайте текст Ісаї 66:22. Про що він повідом-
ляє? Яку надію ми можемо тут знайти? ____________________

____________________________________________________________
Одна з найбільш чудових обітниць у книзі пророка Ісаї 

міститься в текстах 66:22. На новому небі й на новій землі 
наші нащадки та наше ім’я залишатимуться вічно. Воно більше 
не буде знищене, зрізане, пересаджене, вирване з коренем. Тут 
для нас міститься обіцянка вічного життя в наново створеному 
світі – світі без гріха, смерті, страждань; це нове небо й нова 
земля, остаточне виконання нашої християнської надії, це 
здійснення того, що Христос зробив для нас на хресті.

Чому в Ісаї 66:23 в описі нового неба й нової землі поряд із 
суботами згадуються новомісяччя? _______________________

____________________________________________________________
Хоч є різні погляди щодо цього важкого тексту, один 

з підходів полягає ось у чому: Бог створив суботу до вста-
новлення системи жертвоприношень (Бут. 2:2, 3). Тому хоч 
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суботи шанували в обрядовій системі, вони не залежали від 
неї. Отже, суботи продовжують існувати без змін під час від-
новного періоду й на новій землі. У Біблії немає вказівки на 
те, що новомісяччя були законними днями поклоніння поза 
обрядовою системою. Однак, можливо, вони будуть днями 
поклоніння (проте не обов’язково днями відпочинку, такими, 
як субота) на новій землі, можливо, пов’язаними зі щомісяч-
ним циклом дерева життя (Об’явл. 22:2).

Яким би не було особливе значення тексту Ісаї 66:23, 
головна думка полягає в тому, що народ Божий буде покло-
нятися Йому всю вічність.

Чому Ісая закінчує свою книгу описом негативної картини: 
врятовані люди дивляться на трупи відступників, знище-
них Богом (Ісаї 66:24)? ___________________________________

____________________________________________________________
Як виразне попередження для людей, які живуть у його 

час, Ісая підкреслює контраст між вірними, котрі пережили 
вавилонський полон, і відступниками, які будуть знищені. 
Це не вічні муки – відступники мертві, убиті «вогнем», що 
не згасне, поки не вчинить свою руйнівну справу, щоб могло 
початися відтворення Єрусалиму.

Попередження Ісаї вказує на майбутнє остаточне здійснен-
ня пророцтв книги Об’явлення: знищення в озері вогняному 
грішників, сатани й самої смерті (Об’явл. 20). Після цього 
буде «нове небо і нова земля», «святе місто, новий Єруса-
лим», не буде більше плачу і крику, «бо перше минулося» 
(Об’явл. 21:1–4, порівняйте Ісаї 65:17–19); усі викуплені від 
Землі будуть насолоджуватися вічним життям.

П’ятниця, 26 березня
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

Про остаточне очищення планети Земля від гріха прочи-
тайте розділ «Кінець боротьби» з книги Еллен Уайт «Велика 
боротьба» (С. 662-678).

«Роки вічності принесуть спасенним багате та глибоке 
пізнання Бога й Христа. У міру збільшення пізнання будуть 
зміцнюватися любов, благоговіння і щастя. Що глибше люди 
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пізнаватимуть Бога, то більше будуть захоплюватися Його ха-
рактером. Коли Ісус відкриє перед ними багатства викуплення 
та дивні здобутки у великій боротьбі із сатаною, серця спа-
сенних спалахнуть ще більшою любов’ю, і вони ще з більшим 
завзяттям торкнуться золотих струн арф; тисяча тисяч і десять 
тисяч десятків тисяч зіллються в єдиному могутньому співі 
похвального гімну.

«I кожне створіння, яке воно на небі, і на землі, і під землею, 
і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: “Тому, Хто сидить 
на престолі, і Агнцеві – благословення, і честь, і слава, і сила 
на вічні віки”» (Об’явл. 5:13).

Велика боротьба закінчена. Гріха й грішників більше нема. 
Усесвіт — чистий. У всьому незліченному творінні б’ється 
один пульс гармонії й радості від Того, Хто створив усе це. 
Течуть потоки життя, світла і щастя в усі простори безмежного 
світу. Від найменшого атома до найбільших галактик — усе 
живе й неживе у своїй незатьмареній красі та досконалій 
радості свідчить про те, що Бог є любов» (Е. Уайт. Велика 
боротьба. С. 678).

Питання для обговорення:
1. Чому обітниця про вічне життя на новому небі і новій 

землі є однією з основ нашої християнської віри? Чи 
багато користі принесла б наша віра без цієї обітниці?

2. Прочитайте 2 Петра 3:10-14. Як ці вірші відображають 
ідею, представлену в Ісаї 66?

Висновок. Ісая описує видіння приголомшливого масшта-
бу. Бог не тільки очистить і відновить Свою спільноту віри, 
Він розширить її межі, щоб охопити всі народи. Зрештою, 
відтворення Його спільноти приведе до відтворення планети 
Земля, де Божа присутність буде остаточною втіхою Його 
народу.
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Місіонерська історія

СТУК КОЛІС
Ендрю Мак-Чесні

Ілля Колтук, пастор і наставник чоловічого гуртожитку 
в Заокському адвентистському університеті в Росії, поїхав 
зі своєю дружиною автомобілем у відпустку на Чорне море. 
Приблизно через десять годин дороги в машини почалися 
проблеми з колесами. 

«Тук! Тук! Тук!» Ілля не розумів, що коїться: «Тук! Тук! 
Тук!»

Він зупинив машину і вийшов. Оглянувши колеса, Ілля 
переконався, що все гаразд. Разом із дружиною вони вирі-
шили помолитися. 

— Дорогий Боже, у нас виникла проблема з колесами, — 
молився він. — Будь ласка, допоможи нам.

Ілля сів за кермо і поїхав далі.
«Тук! Тук! Тук!» Шум ставав дедалі голоснішим. Ілля 

з дружиною вже проїхали тисячу кілометрів. Вони не могли 
просто розвернутися й поїхати додому. Їм ще залишилося 
400 кілометрів до місця призначення.

«Тук! Тук! Тук!» Ілля мовчки молився. Раптом він почув 
голос: «Зупинися біля тієї автомайстерні, зайди всередину 
й підійди до механіків».

Вражений, він визирнув у вікно й помітив автомайстерню. 
Він зупинився і, зайшовши всередину, побачив двох чоловіків, 
що сиділи й розмовляли, ніби їм ніaчого робити.

— Ви можете мені допомогти? — запитав Ілля. — У моєї 
машини дивний стукіт.

Механіки перевірили автомобіль. Перевірили колеса 
й усе інше.

Нарешті все було готове.
— Ви можете їхати, — сказав механік.
— Дякую, — сказав Ілля. — Скільки я маю вам заплатити?
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— Двісті рублів, — відповів той.
Ілля знайшов двісті рублів і кишенькове Євангеліє від Івана. 

Він поклав гроші в книгу і простягнув здивованим механікам.
— Що це? — запитав механік.
— Євангеліє, — відповів Ілля.
Механіки здивувалися ще більше.
— Ви пастор? — запитав один.
Ілля кивнув.
Обличчя механіків засяяли радістю. Вони витягли з книги 

двісті рублів і повернули їх Іллі. 
— Бог послав нам цю книгу, —  сказав один з них. — Коли 

ви приїхали, ми саме тоді говорили про Бога.
Частина приношень тринадцятої суботи допоможе побуду-

вати приміщення початкової та середньої школи на території 
Заокського адвентистського університету в Росії.

Ïîñ³áíèê ç âèâ÷åííÿ Á³áë³¿ 
â Ñó áîòí³é øêî ë³ I êâàðòàë 2021 ð.

«Утішайте народа Мого»
Книга пророка Ісаї
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