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УПРАВИТЕЛІ ВОЛОДАРЯ:  
ДОКИ ВІН ПРИЙДЕ 

 

Нам складно до кінця зрозуміти взаємини, які наш Бог, Творець Усесвіту, 

хоче мати з нами, людьми. (Сама думка про це вражає). «Подивіться, яку 

любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми! І такими ми є» (1 Івана 

3:1). Або як писала Еллен Уайт: «Чи може людська гідність зрівнятися із цим? 

Чи можемо ми займати вищу позицію, ніж називатися синами безмежного 

Бога?» (Е. Уайт. СЦ.т. 4. С. 365). Саме морок оповитого гріхом світу 

перешкоджає нам повною мірою оцінити статус, наданий нам в Ісусі. 

Та якщо ми не будемо обережні, спокуси цього світу віддалять нас від 

Христа. Боже Слово попереджає нас щодо сатанинських спокус. «А ті, хто 

прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, тенета, у численні нерозумні та 

шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення й загибелі. Адже 

коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись якому деякі ухилилися від 

віри й самі наштовхнулися на великі страждання» (1 Тим. 6:9, 10).  
Однак Господь радить нам, як заробляти гроші, мудро використовувати їх і 

не допустити, щоб вони, за словами Павла, призвели нас до «знищення й 

загибелі». Понад 2000 віршів Святого Письма містять інформацію про гроші, 

майно і наше ставлення до них. Бог дає практичні вказівки, як жити, 

мінімізуючи життєві стреси, і з вірністю управляти всім, що нам уже дано.  
В уроках поточного кварталу ми будемо вивчати Божий ідеал для наших 

взаємин із Ним і ясно побачимо, як розвину ти настільки глибоку довіру, щоб 

залишатися вірними Йому, навіть коли не зможемо купувати або продавати 

(див. Об’явл. 13:17). Однак така віра не приходить відразу; чесно керуючи тим, 

що дав нам Бог, ми можемо навіть зараз бути готові до будь-яких несподіванок 

на нашому шляху.  
Господь володіє всіма ресурсами, і коли ми співпрацюємо з Ним, Він 

дозволяє нам бути Його управителями на Землі. Мета Спасителя полягає саме 

в тому, щоб люди, очищені й освячені, були Його рукою допомоги. Подякуємо 

ж за цю велику перевагу, даровану нам Господом, Котрий «визволив нас від 

влади темряви та переніс до Царства Свого улюбленого Сина, у Якому маємо 

викуплення Його кров’ю, прощення гріхів» (Колос. 1:13, 14).  
Через премудрого Соломона Бог радить Своїм дітям: «Шануй Господа від 

свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків» (Прип. 3:9). Ця порада 

доречна, бо «достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, 

адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене!» 

(Об’явл. 4:11).  
Навіть люди цього світу переконані, що ми живемо в скрутний час, час 

стресів. Однак християнський світогляд дає нам упевненість і надію, коли ми 

бачимо провіщені Ісусом ознаки. Адже вони повідомляють нам: велика 

кульмінація людської історії, Другий прихід Христа, дуже близько, при дверях. 

Ми молимося, щоб ці практичні уроки поглибили вашу віру й довір’я до Бога, 

а також надихнули вас бути Його вірними управителями. 

 



 

Едвард Рід, магістр богослов’я (Університет Ендрюса), магістр охорони 

здоров’я (Університет Лома Лінда), доктор юриспруденції (Університет 

штату Джорджія), рукопокладений пастор і ліцензований адвокат, який 

багато років служив директором Відділу управління ресурсами 

Північноамериканського дивізіону. 

 

 
Урок 1      31 грудня – 6 січня  

 

     ЧАСТИНА БОЖОЇ СІМ’Ї 

 

Біблійні тексти для дослідження: 
 

Гал. 3:26, 29; Псал. 50:10–12; 1 Хронік 29:13, 14; Филп. 4:19; 1 Івана 

5:3; Матв. 6:19–21. 
 

Пам’ятний вірш: 

 «Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими 

дітьми! І такими ми є» (1 Івана 3:1). 

 

Дивовижна особливість наших, як християн, взаємин з Богом полягає в 

тому, що Він довіряє нам управляти Його справами на Землі. На початку 

історії людства Бог довірив Адамові та Єві піклуватися про ідеальне творіння 

(див. Бут. 2:7–9, 15). Господь дав зрозуміти людині, що від присвоєння імен 

тваринам до піклування про сад і наповнення Землі дітьми — у всіх сферах ми 

повинні працювати від Його Імені.  
Господь також благословляє нас ресурсами й довіряє керувати ними, 

наприклад, відкладати гроші, виписувати чеки, робити електронні перекази, 

складати бюджети або приносити наші десятини й пожертвування до церкви в 

суботу вранці. Бог спонукає нас витрачати дані нам ресурси на власні потреби, 

потреби ближніх та просування Його справи. Це може здатися неймовірним, 

але саме нам Господь довірив виховувати Його дітей, будувати Його заклади й 

навчати майбутні покоління. Під час дослідження цього уроку ми довідаємося 

про привілеї та обов’язки тих, хто є частиною Божої сім’ї. 

 
Неділя, 1 січня 

 
МИ – ЧАСТИНА БОЖОЇ СІМ’Ї 
 
«Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса 

Христа, від Якого має ім’я кожна родина на небесах і на землі» (Ефес. 3:14, 

15).  
Який образ згадано в наведених текстах? Яка надія міститься в 

них?  

 
 



На початку Свого служіння Ісус сказав: «Тому-то моліться так: Отче наш, 

Який на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє» (Матв. 6:9). Пізніше Він повторив 

цю молитву Своїм учням (Луки 11:2). Ісус спонукає нас називати Його Отця 

так: «Отче наш, Який на небесах». Коли після Свого воскресіння Спаситель 

зустрів Марію, вона хотіла обійняти Його. Проте Ісус сказав їй: «Не 

доторкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до Мого Отця. Іди до Моїх братів і 

скажи їм, що Я іду до Мого Отця і вашого Отця, до Мого Бога і вашого Бога!» 

(Івана 20:17).  
Оскільки ми маємо того самого Отця, що й Ісус, Він — наш Брат, а всі ми – 

брати і сестри в Господі. Ісус став членом земної сім’ї, щоб ми могли стати 

членами небесної сім’ї. Сім’я на Небі та сім’я на Землі – одне.  
Прочитайте Вих. 3:10; 5:1; Гал. 3:26, 29. Що ці вірші повідомляють 

про те, як Бог ставиться до нас? Чому це має дарувати нам надію?  

 
 
На відміну від еволюційного погляду на життя, який представляє нас 

продуктом холодних, байдужих законів природи, Писання навчає: Бог не лише 

існує, а й любить нас. Він бажає мати з нами такі взаємини, які плекають у 

люблячій сім’ї, саме тому образ сім’ї часто використовується у Святому 

Письмі. Називаючи Ізраїль Своїм народом або нас синами Бога, а Бога нашим 

Отцем, Ісус бажає наголосити: Господь любить нас так, як члени справжніх 

християнських родин люблять одне одного. Яка добра вістка у світі, котрий 

сам собою дуже ворожий! 

  

Уявіть собі, яким би став наш світ, якби в ньому всі ставилися одне до 

одного так, як у люблячій християнській сім’ї. Що перешкоджає нам 

ставитися до всіх людей, як до наших братів і сестер? 

 

Понеділок, 2 січня 
 
БОГ – ВОЛОДАР УСЬОГО 
 

Прочитайте Псал. 50:10–12; 24:1; 1 Хронік 29:13, 14; Огія 2:8. Яка 

вістка міститься в цих текстах? Що ця істина має означати для нас і як 

ми повинні ставитися до всього, що маємо?  

 
 
У Першій книзі Хронік, починаючи з розділу 17, розповідається про 

бажання царя Давида збудувати дім для Бога. Цар поділився цим бажанням із 

пророком Натаном, котрий відповів: «Усе, що в тебе на серці, роби, адже з 

тобою Бог» (1 Хронік 17:2). Однак тієї ж ночі Бог звернувся до Натана й 

доручив йому передати цареві таку вістку: оскільки Давид є людиною війни, 

він не може будувати Божий дім. Його син зробить цю справу замість нього. 

Знаючи, що не він збудує храм для Господа, Давид вирішив решту свого життя 

при святити накопиченню будівельних матеріалів для храму. Він зібрав 

величезну кількість обтесаного каменю, кедра, заліза, золота, срібла, міді. Коли 

всі будівельні матеріали були вже готові та зібрані на будівельному 



майданчику, Давид скликав усіх керівників Ізраїлю на церемонію 

прославлення й подяки.  
У 1 Хронік 29 міститься публічна молитва Давида. У текстах 13, 14 цар 

пояснює, чому він та його народ могли пожертвувати на будівництво храму 

стільки дорогих матеріалів. Фактично Давид сказав: «Ми не можемо ставити 

собі це в заслугу, оскільки просто повертаємо Тобі отримане від Тебе».  
Цей момент важливий для кожного з нас — як для багатих, так і для 

бідних. Адже все у Всесвіті й нашому світі створено Богом (див. Бут. 1:1; Івана 

1:3; Псал. 33:6, 9). Він – законний Власник усього, зокрема й нашого майна, 

незалежно від того, наскільки важко, старанно і чесно ми працювали заради 

нього. Якби не Господь і Його благодать, ми не мали б нічого, ми були б нічим; 

нас просто не існувало б. Тому ми завжди повинні жити з усвідомленням того, 

що Бог володіє всім. Висловлюючи Йому хвалу й подяку за Його доброту до 

нас, ми можемо завжди пам’ятати цю важливу істину.   
«Бо хто такий я, і ким є мій народ, що ми можемо охоче 

жертвувати?» (1 Хронік 29:14). Які прекрасні принципи висловлені в 

цих словах? Яким має бути наше ставлення до Бога і до того, що ми 

маємо? 

 

Вівторок, 3 січня 
 
РЕСУРСИ, ДОСТУПНІ БОЖІЙ СІМ’Ї 
 

Найбільший дар Бога Своїм дітям – Ісус Христос, Котрий приносить нам 

мир, прощення, благодать для повсякденного життя й духовного зростання, а 

також надію на вічне життя.  
«Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, 

хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне» (Івана 3:16). «А тим, які 

прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, – тим, які вірять у Його Ім’я» 

(Івана 1:12).  
Отже, спасіння – це основний дар, оскільки без нього все інше не має 

значення. Адже чим би ми не володіли тут, на Землі, колись ми помремо і 

зникнемо, як і всі, хто колись пам’ятав нас; усе добре, що ми робили, також 

буде забуте. Тому в центрі всіх наших думок має бути Христос, і до того ж 

розп’ятий (див. 1 Кор. 2:2).  
Разом зі спасінням Бог дарує нам усе необхідне для життя. Людям, котрі 

непокояться щодо їжі й одягу, Ісус пропонував утіху, говорячи: «Шукайте 

насамперед Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться» (Матв. 

6:33).  
Прочитайте Псал. 23:1; 37:25; Филп. 4:19. Що ці вірші 

повідомляють про забезпечення Богом наших повсякденних потреб?  

 
 
Сповістивши учням про Своє вознесіння, Ісус обіцяв послати їм дар 

Святого Духа-Утішителя. «Якщо любите Мене, ви будете дотримуватися Моїх 

заповідей. І Я попрошу Отця, і дасть вам іншого Утішителя, щоб навіки 



перебував з вами, – Духа Істини, Якого світ не може прийняти, бо не бачить 

Його  
і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, й у вас буде Він» 

(Івана 14:15–17). «Він… поведе вас до повної істини» (Івана 16:13).  
І Сам Дух дає дивовижні духовні дари Божим дітям (див. 1 Кор. 12:4–11). 

Господь, завдяки Якому ми «живемо, рухаємося й існуємо» (Дії 17:28), 

який дає «всім життя, дихання й усе» (вірш 25), дарує нам спасіння, 

матеріальні блага і духовні дари, щоб ми були благословенням для інших. 

Знову ж таки, якими б матеріальними благами ми не володіли, якими б 

даруваннями чи талантами не були благословенні, нам необхідно бути 

вдячними Господу, а також усвідомлювати, що ми несемо відповідальність за 

те, як використовуємо ці дари. 

 

Середа, 4 січня 
 
ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ БОЖОЇ СІМ’Ї 
 
Ми всі насолоджуємося духовними, фізичними і матеріальними 

благословеннями, які Бог дарує нам. Як приємно усвідомлювати, що ми – 

частина Його сім’ї.  
Прочитайте П. Зак. 6:5 та Матв. 22:37. До чого закликає нас 

Господь? Як ми це робимо?  

 

Як ми можемо любити Бога всім своїм серцем, і всією душею своєю, і 

всією своєю думкою? Цікаво, що Біблія дає нам відповідь, але вона не така, на 

яку очікує більшість людей.  
Прочитайте П. Зак. 10:12, 13 та 1 Івана 5:3. Згідно з наведеними 

текстами, у чому виявляється наша любов до Бога? 

Дотримання Закону? Підкорення Заповідям? На жаль, для багатьох 

християн ідея підпорядкування Закону (особливо четвертій заповіді) є 

законництвом, і вони заявляють, що ми покликані просто любити Бога і 

ближнього. Однак Господь наголошує: ми виявляємо свою любов до Бога і 

ближніх, підкоряючись Його Заповідям. «Бо це любов до Бога – дотримуватися 

Його заповідей» (1 Івана 5:3). Ми звикли розуміти цей вірш так: ми любимо 

Бога і тому дотримуємося Його Заповідей. Прекрасно. Проте структура цього 

тексту в оригіналі дозволяє прочитати його і так: «Це є любов Бога», тобто 

дарування Заповідей є проявом любові Господа, а ми усвідомлюємо й 

відчуваємо любов, дотримуючись Його Заповідей.  
В уривку Матв. 7:21–27 Ісус сказав, що люди, котрі слухають і виконують 

Божі слова, уподібнюються до мудрого будівничого, який збудував свій дім на 

твердій скелі. А ті, які не слухаються, уподібнюються до нерозумного 

будівничого, котрий побудував свій дім на піску, що призвело до 

катастрофічних наслідків. Обидва будівничі чули слово; один підкорився, а 

інший – ні. Різниця виявилася в наслідках: один дім устояв, інший – 

зруйнувався. 



Подумайте про зв’язок між любов’ю до Бога та підкоренням Його 

Законові. Чому любов до Бога має бути виражена в такий спосіб? Що 

такого особливого є в дотриманні Заповідей, що справді відкриває цю 

любов? (Підказка: подумайте, до чого призводить непослух Божому 

Закону). 

 

Четвер, 5 січня 
 
СКАРБ НА НЕБІ 
 

«Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать,  
і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані 

міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де 

твій скарб, там буде і твоє серце» (Матв. 6:19–21). Про які важливі 

істини говорить Ісус?  

 

Хто не читав повідомлення про людей, які нагромадили великі статки 
лише для того, щоб так чи інакше втратити їх? Наш світ – дуже нестабільне 
місце. Війни, злочини, насильство, стихійні лиха можуть миттєво забрати все, 

заради чого ми старалися і що заробили чесною і сумлінною працею. А потім 
настає смерть, тому всі речі стають для нас непотрібними в будь-якому разі.  

У Писанні не сказано, що бути багатим погано. У наведених вище віршах 

Ісус закликає нас правильно розставити пріоритети. 

Однак що означає збирати скарб на Небі? Це означає: на першому місці в 

нашому житті має бути Бог і Його справа, а не заробляння грошей. До того ж 

це означає, що нам необхідно використовувати все, що маємо, для Божої 

справи, для поступу Його Царства, праці на благо людям, щоб ми стали 

благословенням для ближніх.  
Наприклад, закликаючи Авраама, Бог хотів використати патріарха та його 

сім’ю для того, аби благословити всі сім’ї на Землі. Господь сказав Авраамові, 

який був «названий Божим другом!» (Якова 2:23): «Я виведу від тебе великий 

народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім’я. Тож будеш ти благословенням! 

Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають 

тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена землі!» (Бут. 12:2, 3).  
«Тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом з вірним Авраамом» 

(Гал. 3:9). Перед нами стоїть те саме завдання, яке стояло й перед ним.  
«Гроші мають велику цінність, бо можуть зробити багато добра. У руках 

Божих дітей це їжа для голодних, пиття для спраглих, одяг для нагих. Це 

захист для пригноблених і допомога хворим. Однак гроші вартують не більше, 

ніж пісок, якщо їх не використовують для забезпечення життєвих потреб, 

благословення інших та розвитку справи Христа» (Е. Уайт. Наочні уроки 

Христа. С. 351).  
«Адже де ваш скарб, там буде й ваше серце» (Матв. 6:21). А де ваш 

скарб? 

 

 



П’ятниця, 6 січня 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
«Серце Бога прив’язане до Своїх земних дітей любов’ю, що сильніша за 

смерть. Віддавши Свого Сина, Він в одному цьому дарунку віддав нам усе 

Небо. Життя, смерть і посередництво Спасителя, служіння ангелів, благання 

Святого Духа, турбота Отця, Який стоїть над усіма і діє через усіх, постійна 

зацікавленість небожителів — усе це задля спасіння людини» (Е. Уайт. Дорога 

до Христа. С. 21).  
«Зрікаючись власного “я” та віддаючись Христові, ми стаємо членами 

Божої сім’ї, а все, що є в домі Отця, належить  
і нам. Усі багатства Божі є нашою власністю як у цьому світі, так і в 

прийдешньому. Служіння ангелів, дар Духа Його, праця Його слуг – усе дано 

нам. Світ з усім, що є в ньому, належить нам тією мірою, якою це сприяє для 

нашого добра» (Е. Уайт. Нагірна проповідь Христа. С. 110). 
 
 

Запитання для обговорення: 

1. Обговоріть наведені вище цитати із праць Е. Уайт. Усвідомлюючи, 

що всі ці дивовижні дари Бог дає Своїм дітям, ми тільки можемо 

вигукнути разом із псалмистом: «Чим я віддячу Господеві за все 

добро, яке мені дає?» (Псал. 116:12). Складіть список усіх 

благословень і дарів, якими Бог наділив вас у вашому житті, і 

будьте готові поділитися своїми думками з класом. Нехай цей 

список нагадує вам, наскільки ви повинні бути вдячні Богові.   
2. Бог не тільки наш Творець, а й Уседержитель (див. Євр. 1:3; Йова 

38:33–37; Псал. 135:6, 7; Колос. 1:17; Дії 17:28; 2 Петра 3:7). Господь 

Своєю силою підтримує існування всього: від галактик у космосі 

до кожної клітини нашого організму та до ядерних сил. Як ця 

істина повинна допомогти нам зрозуміти наш обов’язок перед 

Богом щодо використання всіх Його дарів? Як ця реальність 

допомагає нам спрямовувати наше життя в правильне русло?   
3. В уроці йшлося про те, чому з усіх Божих дарів Ісус є найбільшим 

Даром. Яким було б наше життя без Ісуса й тієї великої надії, яку 

Він дарує нам? Один письменник-атеїст назвав людей «великими 

шматками плоті, яка псується на кістках, що руйнуються». Чому 

без дару Євангелія він мав би рацію? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Урок 1                 КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження: 

Гал. 3:26, 29; Псал. 50:10–12; 1 Хронік 29:13, 14; Филп. 4:19; 1 Івана 

5:3; Матв. 6:19–21. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

«Важливість сім’ї в стародавньому Ізраїлі частково пояснювалася... тим, 

що тоді вона була церковною громадою» (T. K. Cheyne та J. Sutherland Black, 

Encyclopaedia Biblica (New York: MacMillan Company, 1903), p. 1498). Сім’я 

була створена для служіння Богові. Початковий план Отця полягав у тому, щоб 

створити на Землі велику сім’ю, яка стала б частиною небесної сім’ї (Ефес. 

3:10-15). Характер Господа, виражений  
у серці й розумі Його вірних дітей, розкривався б у кожному наступному 

поколінні (Бут. 1:26-28). Благословення й дари використовувалися б на Божу 

славу і благословляли б світ. Такі благословення і дари свідчили б про їхнє 

істинне Джерело (Псал. 24:1, 2).  
В Едені Бог створив перший в історії планети сімейний «бізнес». Ця 

«корпорація» перебувала під опікою Його дітей, але вони мали керувати нею 

згідно з волею Отця (Бут. 2:15-17).  
Через гріхопадіння наших прабатьків Бог послав Свого улюбленого Сина, 

щоб спасти кожного члена сім’ї (Івана 3:16). Сьогодні Він посилає їх, 

викуплених та реабілітованих Його благодаттю, працювати в Його Ім’я. Бог 

продовжує шукати людей для праці в Його винограднику, людей, котрі чесно 

повертали б доходи від довіреної їм справи (Матв. 21:33-41). Для цієї праці 

Господь закликає людей, котрі дотримуються Його Закону, оскільки вони 

люблять Господа (1 Івана 5:3). З дарами, якими Він наділив їх, такі працівники 

будуть благословенням у Церкві та світі, доки Його праця в нас і через нас не 

буде завершена (Филп. 1:6) і ми не повернемося до дому Отця як сім’я (Івана 

14:1-3). 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР 

 

Розуміння управління в Божій сім’ї  
A. Титули, які вказують на суверенітет Отця  

Б. Усі Божі діти – Його управителі В. Ресурси сім’ї дає в борг Отець Г. 

Скарби сім’ї збираються на Небесах 

 

Частина А: Титули, які вказують на суверенітет Отця  
1. Творець. Християнська концепція управління ґрунтується на вірі в те, 

що Бог — Творець усього сущого. Необхідно визнати, що Він існує, Він 

Творець і винагороджує тих, хто шукає Його (Бут. 1:1; Євр. 11:1-3, 6). Тільки 

креаціоністське вчення розкриває концепцію і функції християнського 



управління. Якщо присутність Творця в житті віруючого не лише теорія, а й 

реальність, тоді свої тіло, дари, багатство, час він віддасть на служіння 

Господу. Усе походить від Нього, і життя людини має бути присвячене Йому, 

бо «все з Нього, через Нього і для Нього! Йому слава навіки. Амінь» (Римл. 

11:36). 

2. Отець. «Батько є ключовою постаттю в біблійному уявленні про 

сім’ю. Вислів “батьківський дім” (бет ав) указує на патріархальну систему, де 

батько мав повну владу над майном та сім’єю як їхній охоронець і захисник. 

Батько також мав право судити й вирішувати долю членів сім’ї. Він був 

священником, і, зазвичай, сім’я й релігія були тісно пов’язані» (J. E. 

Maldonado, Fundamentos biblico-teológicos da casamento e da familia [Vicosa, 

Brasil: Editora Ultimato, 1996] pp. 11, 12).  
Незважаючи на всі недосконалості патріархальних людських сімей, деякі 

важливі аспекти цих стосунків відображають взаємини між Богом та Його 

духовною сім’єю (П. Зак. 14:1; Прип. 3:12).  

Бог Отець святий. Він – Цар, Владика Неба і Землі, Охоронець, Суддя, 

Спаситель (Матв. 6:9-14; див. також Ісаї 33:22). Небесний Отець – Бог 

премудрий, усемогутній і велелюбний. Тому ми можемо довіряти Його 

судженню та рішенням. Його керівництво завжди було і буде найкращим 

керівництвом. А ми повинні бути вірні в дотриманні Заповідей Отця.  
3. Господь. Єврейські слова Адонай (Господь) та Єгова перекладені в 

грецькій версії Старого Завіту (LXX) словом Кюріос, що означає «Господь, 

Володар усього існуючого». Автори Нового Завіту дотримувалися такої самої 

концепції про Господа. Для них слово «Господь» (Кюріос), вимовлене з вірою, 

означало визнання Божественності Отця і Сина (Марка 12:29; 1 Тим. 6:15; Юди 

4).  
Павло стверджує: «І ніхто не може сказати: Господь Ісус! – хіба тільки 

Духом Святим» (1 Кор. 12:3). Тільки люди, керовані Святим Духом, можуть 

визнати панування Христа. Це питання духовного бачення, навернення і 

спасіння.  
Однак визнання Ісуса Господом – це не просто формальна заява; це 

відкрите визнання Його вищої влади як Творця, Отця і Господа. Це змінює 

цінності, уподобання й пріоритети в житті. 

 

Частина Б: Усі Божі діти – Його управителі  
Бути управителем означає управляти майном Господа. Господь Ісус 

продовжує Свою справу спасіння, діючи як колективно, через Церкву, так і 

індивідуально, у кожному члені Церкви через Святого Духа.  
1. Колективний вплив. Церква – Божа сім’я. Церква також є тілом Ісуса 

Христа. Існування Церкви має сенс тільки тоді, коли вона дотримується 

Заповідей Отця і Христа, оскільки панування Сина й Отця єдине. Церква – 

хранителька дарів Христа. Бог закликає її служити своїми дарами, як служив 

Христос, щоб Господь Церкви був відомий і шанований як Спаситель і 

Господь у всьому світі. Церква має сумлінно здійснювати управління, оскільки 

Бог зробив її хранителькою матеріальних і духовних благословень. Однак 



церковне управління не може замінити відповідальності окремих членів 

Церкви. 

2. Індивідуальний вплив. Кожен член Церкви під керівництвом Святого 

Духа живе із Христом і в Христі. Божий Дух є Автором принципів вірного 

управління, закарбовуючи їх у кожному віруючому. Рішення повертати 

десятину і пожертви щедро й регулярно — це духовна праця, яку виконує 

індивідуально кожний віруючий. Така вірність — це форма релігійного 

служіння, яку не можуть замінити жодні інші церковні заходи.  
«Хоч би як часто й щиро ми не підносили молитву, вона не може бути 

прийнята Богом замість нашої десятини. Самою лише молитвою не можна 

повернути Богові наші борги» (Е. Уайт. Вісті для молоді. С. 248).  
У Старому Завіті гідність становища батька зазвичай переходила до 

старшого сина, якому батько довіряв виконувати релігійні функції (див. J. E. 

Maldonado, Fundamentos Bíblico-Teológicos da Casamento e da Família, [Brazil: 

Editora Ultimato, 1996] p. 12). У наших взаєминах з Господом Ісусом ми 

отримуємо від Нього нагороду за вірне управління в усіх сферах нашого 

життя.  
У Бога завжди були на Землі вірні Йому люди, а тепер у Нього є ви і 

Церква – Його власна сім’я, аби сповіщати Його волю світові.  
Велика відповідальна місія, покладена Богом на нас, вимагає повної віддачі 

того, що ми маємо, і нас самих. Отже, ми покликані повністю присвятити все 

Христу і Його справі. 

 

Частина В. Ресурси сім’ї дає в борг Отець  
1. Духовні ресурси. Через нашу людську природу ми не маємо ані 

бажання (Филп. 2:13), ані сили бути вірними, однак благодать діє на нас згідно 

з волею Господа (2 Кор. 12:9). Ісус віддав Себе за нас і не залишив нас самих, 

коли вознісся на Небо. Ми продовжуємо насолоджуватися Його присутністю  
і Його силою. Він залишається з нами через Святого Духа. Маючи Святого 

Духа, ми маємо Ісуса. 

Через Духа Ісус також посилає Свої дари Церкві. Це справжнє чудо Божої 

любові, що грішні людські істоти безкорисливо присвячують своє життя і свої 

дари справі Євангелія. Бог дав нам Свої духовні дари, і ми повинні відповісти 

на Його щедрість, використовуючи та примножуючи їх у Господній справі.  
2. Матеріальні ресурси. Матеріальні блага є дарами від Бога. В Едені 

наші прабатьки отримали в управління величезне цінне майно – сад, 

наповнений живими істотами, рослинами і скарбами (Бут. 2:8-17). Однак 

Адамові та Єві було заборонено їсти плоди з дерева пізнання добра і зла. Плід 

не містив отрути, через яку був заборонений; Господь оголосив його 

забороненим, щоб дарувати людям свободу вибору, випробувати їхню вірність 

Йому та Його Закону (Бут. 2:15-17).  
Бажання забороненого породило непослух та гріх, які призвели людство до 

покарання смертю. Сьогодні ми також отримуємо матеріальні блага, хтось 

більші, хтось менші, але випробування Едену повторюється в нашому житті.  



Бог очікує від Своїх дітей вірності у використанні матеріальних благ, щоб 

ми не претендували на ту частину, яку Він визначив для Себе (Мал. 3:8). 

Вірність і характер перевіряються для вічного життя. Тільки завдяки дії 

Святого Духа ми можемо визнати Бога нашим Творцем, Отцем та Господом. 

Це розуміння змінює наш світогляд. 

 

Частина Г: Скарби сім’ї збираються на Небесах  
Збирати скарби на Небесах означає інвестувати в Божу справу. Небесні 

істоти беруть участь у цій справі разом з нами. Наші небесні інвестиції 

вимагають, щоб ми насамперед шукали Божого Царства (Матв. 6:33). Небо 

турбується про те, що відбувається на Землі, особливо про Божу викупну 

місію. Ісус особисто бере участь у цьому, спостерігаючи за кожним вірним і 

щедрим учинком (Мал. 3:8-10; Матв. 25:31-46). Ісус бачив пожертву бідної 

вдови (Марка 12:41-44) і сьогодні бачить нас. 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
A. Бог – Творець, Отець і Господь, а ми – Його діти й управителі. Титули 

Бога вказують на Його владу, ніжну турботу і дар спасіння. Ми зобов’язані 

Йому всім: ким ми є, що маємо і на що надіємося у вічності. 

1. Обговоріть із класом мотиви нашого послуху Богові, які спонукають 

нас віддавати десятину і пожертви, працювати в Церкві, допомагати ближнім.  
a. Чи мотивує ваших учнів страх перед небесними судами? б. Чи 

мотивує їх подяка Ісусові за те, що Він їхній Творець 

і Спаситель?  
в. Можливо, їх мотивують благословення, які отримують від Бога в обмін 

на їхню вірність Йому? 

г. Чи мотивує їх радість з причини Божої любові й участі  
в Його служінні? 

Б. Гріх зробив нас егоїстичними. Через гріхопадіння ми втратили свою 

початкову святість, якою нас наділив Бог. Тому маємо дозволити Господу 

відновити нас. Його відновлювальна праця в нашій грішній природі включає 

відтворення в нас за Його доброю волею і бажання, і дії (див. Филп. 2:13).  
«Гріх не тільки розділяє нас із Богом, але й знищує в людській душі 

бажання та здатність пізнавати Його. Христос прийшов на Землю, щоб усунути 

все, заплямоване гріхом. Він може відновити паралізовані гріхом здібності 

нашої душі, затьмарений розум, спотворену волю» (Е. Уайт. Виховання та 

освіта. С. 28). 

 

Виберіть добровольців для читання Мал. 3:8; Якова 2:14-26; 2 Кор. 5:18, 20. 

Потім запропонуйте класу такі запитання для обговорення:  
1. Як я співпрацюю з Ісусом заради свого духовного зростання? 

2. Чому Бог вимагає, щоб я чесно повертав десятину та пожертви для 

підтримки Його справи на Землі? 



3. Що означає вислів: «Віра без діл мертва»? Як моя віра виявляється в 

моїх ділах? 

4. У чому полягає служіння примирення, яке Христос доручив Своєму 

народові?  

 

 

 

Урок 2            7-13 січня  

БОЖІ ЗАВІТИ З ЛЮДИНОЮ 

 

Біблійні тексти для дослідження: 

Матв. 10:22; Івана 6:29; П. Зак. 28:1–14; Прип. 3:1–10; Мал. 3:7–11; Матв. 

6:25–33. 

 

Пам’ятний вірш:  
 
 «Отже, якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа, 

свого Бога, дотримуючись і виконуючи всі Його Заповіді, які я тобі 

сьогодні заповідаю, то Господь, твій Бог, поставить тебе вище всіх 

народів землі. Тебе досягнуть і на тобі спочинуть усі наступні 

благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа, свого Бога» (П. 

Зак. 28:1, 2). 

 
Хоч як дивно, Бог уклав завіти з нами. Більшість із них двосторонні, а це 

означає, що обидві сторони (Бог і люди) повинні виконувати свою частину 

умов. Схема двостороннього завіту: «Якщо ти робитимеш це, я робитиму те». 

Або: «Я зроблю це, якщо ти зробиш це».  
Значно рідше стикаємося з одностороннім завітом, тобто: «Я зроблю це 

незалежно від того, зробите ви щось чи ні». Деякі завіти Бога з людством є 

односторонніми. Наприклад, після потопу Бог пообіцяв людству й усім земним 

створінням: незалежно від наших дій, ніколи не буде іншого потопу, який 

покрив би всю землю (див. Бут. 9:9–16). Господь також пообіцяв: «Надалі, у всі 

дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч – не припиняться» 

(Бут. 8:22). Пори року чергуватимуться незалежно від того, що ми робимо. 

 Протягом тижня ми вивчатимемо деякі важливі двосторонні завіти між 

Богом та Його дітьми. Молімося, щоб милістю Божою ми виконали свою 

частину завіту.  
 

Неділя, 8 січня 
 
ЗАВІТ СПАСІННЯ 
 
Смерть Христа на Голгофі уможливила спасіння кожної людини, котра 

будь-коли жила або житиме. На відміну від обітниці про пори року, спасіння 

не є одностороннім, його не отримують усі люди, незалежно від їхніх учинків. 



Учення про те, що всі люди, без винятку, будуть спасенні, називається 

«універсалізмом».  
Ісус ясно навчав: хоч Він помер за все людство, багато людей іде широким 

шляхом до руйнації і вічної смерті  (див. Матв. 7:13, 14).  
Що наведені тексти повідомляють про те, як люди отримують дар 

спасіння в Ісусі? 1 Івана 5:13  
 

Матв. 10:22  
 

Івана 6:29  
 

2 Петра 1:10, 11  
 

Павло розумів двосторонню природу завіту спасіння. Знаючи, що 

незабаром його стратять, апостол упевнено написав своєму дорогому другові 

Тимофію, що виконав свою частину завіту. «Адже я вже стаю жертвою, і 

настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру 

зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені 

Господь, справедливий Суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив Його 

прихід» (2 Тим. 4:6–8).  

Апостол наголошує: «Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру 

зберіг». Однак він завжди ясно розумів, що спасіння можна здобути лише через 

віру, а не діла Закону, тому не вважав свої діла чи досягнення заслугою перед 

Богом. «Вінець праведності», який очікує його (гр. дикайосюнес стефанос), – 

це праведність Ісуса, до якої Павло прагнув вірою та за яку тримався до кінця 

свого життя.  
Хоч спасіння – незаслужений дар, у чому різниця між тими, хто 

приймає цей дар, і тими, хто не приймає його? Що вимагається від тих, 

хто прийняв цей дар? 

 

Понеділок, 9 січня 
 
НЕУХИЛЬНО ВИКОНУВАТИ 
 
Книга Повторення Закону – це прощальні повчання Мойсея для другого 

покоління ізраїльтян після сорока років мандрівки пустелею. Це повчання було 

дано на рівнинах Моава, на схід від Єрихона. Повторення Закону можна було 

назвати «Книгою пам’яті».  
У цій книзі Мойсей переглядає взаємини Бога й Ізраїлю. Він розповідає 

про подорож від гори Сінай до Кадеш-Барнеа на околицях Обітованої землі, 

про повстання та 40-річне поневіряння пустелею. Вождь знову нагадав Десять 

Заповідей, вимоги щодо десятини та центральної скарбниці. Проте головна 

вістка Повторення Закону – це заклик з любові слухатися Бога й 

насолоджуватися Його благословеннями. Мойсей неодноразово наголошує: 

Господь може і дуже бажає піклуватися про Свій народ. 

Прочитайте уривок П. Зак. 28:1–14. Які великі благословення 

обіцяні людям? Але що вони повинні робити, аби отримати їх?  



 
 
Мойсей дуже хотів, щоб люди усвідомили: Господь задумав для них 

чудові, навіть надприродні благословення. Його слова: «Отже, якщо ти 

неухильно будеш слухатися… дотримуючись і виконуючи…» (вірш 1), 

означали, що від цього залежить їхня вічна доля. Яке сильне свідчення про 

реальність вільного вибору! Ізраїль був Божим вибраним народом, 

отримувачем великих благословень і великих обітниць, але ці благословення й 

обітниці не були безумовні. Ізраїльтяни мали прийняти умови обітниць та 

діяти відповідно до цих умов.  
Усе, про що Бог просив людей, не було важке для них. «Адже ця Заповідь, 

яку я тобі сьогодні переповідаю, не є надто важкою для тебе, ані надто 

далекою. Вона не є на небі, щоб можна було сказати: Хто з нас підніметься на 

небо й дістане її нам, щоб ми з нею ознайомились і виконували її? Вона не є і 

за морем, щоб сказати: Хто з нас перейде на той бік моря, дістане її нам і 

ознайомить нас із нею, щоб ми її виконували? Бо це слово дуже близько від 

тебе. Воно в тебе на устах й у твоєму серці, щоб його виконувати» (П. Зак. 

30:11–14).  
Крім благословень, народові були проголошені і прокляття, які спіткають 

порушників Божих законів (П. Зак. 28:15–68). Ізраїльтяни знали, які наслідки 

матимуть їхні гріхи й заколот.  
Що означає для нас сьогодні «неухильно виконувати» Божі 

повеління? 

 

Вівторок, 10 січня 
 
ШАНУЙ ГОСПОДА 
 
Приповісті Соломонові – це книга здебільшого не про добро і зло, а про 

мудрість і нерозумність. Читаючи цю книгу, можна побачити переваги 
мудрості та пастки нерозумності.  

Прочитайте Прип. 3:1–10. Які чудові обітниці записані в уривку? 

Що означає вислів «з первоплодів усіх своїх прибутків»?  
 

Бог просить нас поставити Його на перше місце в управлінні нашим 

майном на знак визнання того, що Він володіє всім і дбає про нас. Господь 

запевнив нас: якщо ми зробимо так, Він благословить нас. Поставити Бога на 

перше місце – це акт віри, акт уповання всім серцем на Господа, а не на власні 

сили.  

Хресний подвиг Ісуса найбільше спонукає нас довіряти нашому люблячому 

Богові. Коли ми усвідомлюємо, що кожному з нас дароване в Ісусі як нашому 

Творцеві (Івана 1:1-4), Уседержителі (Євр. 1:3) й Викупителі (Об’явл. 5:9), тоді 

зрозуміємо, що шанувати Господа від маєтку нашого – це найменше, що ми 

можемо зробити.  
«Господь не лише назвав десятину Своєю, але й пояснив, як слід відкладати 

кошти для Нього. Він сказав: “Шануй Господа від свого маєтку і з первоплодів 

усіх своїх прибутків”. Це означає, що ми не можемо використовувати наші 



кошти насамперед для себе, а вже потім залишок принести Богові, навіть якщо 

це буде десятина. Божа частка має бути відкладена насамперед» (Е. Уайт. 

Поради з управління ресурсами. С. 81).  
Господь запевняє: якщо ми поставимо Його на перше місце, тоді наші 

комори будуть переповнені. Однак це не станеться за допомогою чуда; тобто 

ви не прокинетеся одного разу і не виявите раптом, що ваші комори й бочки 

переповнені. Реальність така: Біблія містить принципи успішного управління, 

ретельного планування та фінансової відповідальності, а вірність Богові – наш 

перший і головний обов’язок.  
Але як нам навчитися довіряти Богові та Його обітницям, коли ми 

зіткнулися з фінансовими труднощами, хоч намагалися бути вірними 

Господу? 

 

Середа, 11 січня 
 
ДОГОВІР ПРО ДЕСЯТИНУ 
 
Існує тісний духовний зв’язок між нашим ставленням до десятини і 

нашими взаєминами з Богом. Ізраїльтяни процвітали, коли слухалися Господа 

й були вірні в десятині. І навпаки, вони бідували, коли цього не робили. У 

їхньому житті чітко простежувався причинно-наслідковий зв’язок: послух – 

процвітання, непослух – проблеми. Саме під час одного з таких періодів 

невірності Бог через пророка Малахію запропонував Своєму народові 

двосторонню угоду. 

Прочитайте Мал. 3:7–11. Про які обіцянки і зобов’язання йдеться в 

цих віршах?  

 

 Бог обіцяв людям: якщо вони навернуться до Нього, Він повернеться 

до них. Коли вони запитали, що Він мав на думці, говорячи про їхнє 

навернення до Нього, Господь прямо сказав: «Припиніть обкрадати Мене 

десятиною та приношеннями». Їхня крадіжка була причиною того, що вони 

перебували під прокляттям. Ось Боже розв’язання проблеми прокляття: 

«Принесіть усі десятини до храмової скарбниці» (Мал. 3:10).  
І якщо ви зробите це, то «хіба Я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю 

на вас понад міру благословень». Якщо ми маємо благословення понад міру, 

отже, у нас є надлишок, за допомогою якого ми можемо допомогти іншим і 

сприяти успіху Божої справи.  
«Завіт з вами уклав Той, Хто віддав Свого Єдинородного Сина. Він 

виливає на вас Свої благословення й у відповідь чекає десятину і приношення. 

Ніхто не зможе сказати, що не мав можливості дізнатися про ці свої обов’язки. 

Божий план десятини і приношень ясно викладений у третьому розділі книги 

пророка Малахії. Бог закликає людину бути вірною завіту, який Він уклав з 

нею» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 75). 

 

Один із позитивних результатів послуху проявився під час правління Єзекії 

– благочестивого царя Юдеї. У країні сталося справжнє пробудження, і люди 



почали чесно повертати свої десятини і приношення до храмової скарбниці. 

Сюди принесли так багато всього, що «почали складати купи» при храмі. 

«Ізраїльтяни принесли багато первоплодів збіжжя, вина, олії, меду та інші 

плоди землі; вони також приносили і щедрі десятини з усього» (2 Хронік 31:5). 

Що ваша десятина (або її відсутність) говорить про вашу духовність 

і взаємини з Богом? 

 

Четвер, 12 січня 
 
«ШУКАЙТЕ НАСАМПЕРЕД ЦАРСТВА БОЖОГО» 
 
Про Ісуса сказано, що «багато людей слухало Його з насолодою» (Марка 

12:37). Більшість людей у величезних натовпах, які йшли за Ісусом і слухали 

Його, були представниками простого народу. Саме вони чули Нагірну 

проповідь Христа. По суті, Ісус сказав їм: Я знаю, що ви непокоїтеся про те, як 

прогодувати свої сім’ї. Ви журитеся про їжу й пиття, бо цього потребуєте 

щодня. Ви журитеся і про одяг, який вам потрібний для тепла й захисту. Але 

ось що Я пропоную...  
Прочитайте Матв. 6:25–33. Що Ісус пообіцяв Своїм слухачам? А що 

мали зробити люди, аби ці обітниці справдилися в їхньому житті?  

 

Багато Божих обітниць містять елементи двостороннього завіту. Тобто, 

щоб отримати благословення, ми також повинні виконати конкретні умови.  
Прочитайте Ісаї 26:3. Яка умова здобуття повного спокою? 

 

Прочитайте 1 Івана 1:9. Що зробить Ісус, якщо ми визнаємо свої 

гріхи?  

  
Прочитайте 2 Хронік 7:14. Які умови для отримання великих 

благословень називає Господь у цьому тексті? 

  
Ці та багато інших біблійних текстів свідчать: хоч Бог – Володар, Творець і 

Вседержитель Всесвіту, хоч спасіння – не заслужений нами дар Його милості, 

проте ми повинні виконати свою роль у драмі великої боротьби на Землі. 

Використовуючи священний дар свободи волі, вільного вибору, ми маємо 

вирішити, чи підкорятися спонуканню Святого Духа та чи слухатися Божих 

наказів. Господь пропонує нам благословення й життя, але ми натомість 

можемо вибрати прокляття і смерть. Однак Господь зі Своєї великої любові до 

нас закликає: «Обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам» (П. Зак. 30:19). 

 
П’ятниця, 13 січня 

 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
«Щоразу, у будь-який період світової історії, коли Божий народ радісно й 

охоче виконував Його наказ про регулярну благодійність, дари і приношення, 

люди відчували на собі силу незмінної обітниці, яка полягала в тому, що праця 

людей буде благословенна лише тією мірою, якою вони дотримувалися Його 



вимог. Коли юдеї визнавали права Бога, виконували Його вимоги і славили 

Його всією душею своєю, їхні засіки були переповнені. Але коли вони 

обкрадали Бога десятинами та приношеннями, Він давав їм зрозуміти, що вони 

грабують не тільки Його, а й самих себе, оскільки Він обмежував для них Свої 

благословення тією мірою, якою вони обмежували свої приношення Йому» (Е. 

Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 3. С. 395). 

 

Біблія ясно навчає, що ми спасаємося лише через віру, через дар Божої 

благодаті. Послух Божим Заповідям є нашою відповіддю на Божу благодать, 

яку неможливо заробити, інакше це вже не благодать (див. Римл. 4:1–4).  
Розмірковуючи над двостороннім завітом Бога з нами, ми бачимо як наші 

благословення, так і наші зобов’язання. Відгукуючись на Божі пропозиції, ми 

налагоджуємо взаємини з Господом і значною мірою визначаємо власну долю. 

Любов, послух, служіння, вірність – це ознаки справжнього учнівства. Віра не 

звільняє нас від послуху, натомість саме вона робить нас учасниками 

Христової благодаті, яка дає нам можливість бути слухняними. І саме цього 

Бог очікує від нас. 

 

Запитання для обговорення: 

1. Якби кожен адвентист був вірний у поверненні десятини, наша 

Церква мала б більш ніж достатньо коштів, щоб здійснити все 

необхідне для поширення Трьохангельської вістки. Що ви робите в 

плані десятин і дарів, аби брати участь у виконанні місії Церкви? 

 

2. Поміркуйте про те, наскільки важливими є наш вибір та діла в 

наших взаєминах з Богом. Як нам не випустити з уваги питання 

про діла і послух (зокрема й питання про повернення десятини та 

мудре управління) і водночас не потрапити в пастку законництва? 

 

3. Наприкінці уроку за вівторок записане таке запитання: «Як нам 

навчитися довіряти Богові та Його обітницям, коли ми зіткнулися 

з фінансовими труднощами, хоч намагалися бути вірними 

Господу?». 

 

4. Коли таке відбувається в нашому житті, як нам це розуміти і не 

розчаровуватися? 

 
 

Урок 2                  КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 

 

Біблійні тексти для дослідження: 

Матв. 10:22; Івана 6:29; П. Зак. 28:1–14; Прип. 3:1–10; Мал. 3:7–11; 

Матв. 6:25–33. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 



 

План спасіння – це завіт, який Бог пропонує людям. Договори – це частина 

людських взаємин, але завіт Бога з нами в Ісусі був запланований від вічності 

(1 Петра 1:18-20) і пропонує вічне життя тим, хто вірний Йому до смерті 

(Об’явл. 2:10).  
Завіт містить Закон, написаний на кам’яних скрижалях і в наших серцях (П. 

Зак. 9:11; Євр. 8:10). Такий Божественно- людський союз передбачає з нашого 

боку беззастережний, сповнений любові послух Законові й завіту (1 Івана 5:3). 

Деякі пункти цього завіту більш об’ємні, наприклад, заповідь поклонятися 

тільки Богові й любити Його понад усе (П. Зак. 6:5; Матв. 22:36, 37). Але в 

завіті є й конкретні накази, наприклад:  
(1) відкинути ідолопоклонство (Вих. 20:3-6); (2) дотримуватися суботи (Ісаї 

56:6; 65:1-5; 66:15-18). 

Важливим пунктом завіту є визнання того, що Бог дає матеріальні блага 

людям, а від них очікує вірності в десятинах і приношеннях. Окрім того, що це 

важливо для розвитку взаємин між поклонником та Об’єктом його поклоніння, 

вірне повернення десятин і приношень також слугує для підтримки Божої 

справи (2 Хронік 31:11, 12, 20, 21; Мал. 3:8-10). У такий спосіб ми визнаємо 

необхідність шанувати Господа своїм майном, ставлячи Бога на перше місце 

(Прип. 3:9). Порушуючи цей конкретний пункт, ми порушуємо завіт. Таке 

порушення означає відмову визнати Бога Подателем Його дарів. У такому разі 

ми відокремлюємося від Господа і Спасителя (Мал. 3:7, 8).  
Вірність Бога Своєму завіту непохитна (П. Зак. 4:31), але ми, на жаль, не 

завжди відповідали Йому вірністю (Єрем. 11:10). Господь, Котрий дає нам 

багатство, також пропонує благодать, роблячи незаперечними наше 

покликання й обрання до Царства Христа (2 Петра 1:10, 11; Об’явл. 2:10). 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР 

 

Що таке завіт або союз?  
Прочитайте в книзі Еллен Уайт «Патріархи і пророки» розділ «Закон і 

завіти» (с. 370–373).  
Слово «завіт» (євр. беріт) зустрічається в Старому Завіті 286 разів, у 

Новому Завіті грецьке слово діатеке («завіт») – 33 рази. Це слово 

використовувалося у зв’язку із завітом між Богом та Його народом (див. T. K. 

Cheyne and J. Sutherland Black, Encyclopaedia Biblica, pp. 928, 929). У сучасному 

розумінні це слово відповідає договору, але також використовується для 

позначення союзу або завіту.  
Завіт не обов’язково є законом, хоч юридично він обов’язковий для сторін 

у межах умов договору. Отож закон іноді можна вважати договором, якщо 

врахувати, що договір - це угода, яка ґрунтується на законі. Проте закон і 

договір концептуально різні. 

 



Отже, для існування договору потрібна наявність закону, який його 

регулює. Закон Бога вічний, він існував завжди, бо пов’язаний з Його Ім’ям 

(Псал. 119:55) та відображає Його характер. Аналогічно Божий План спасіння 

людства через кров Христа був складений Трійцею ще до створення світу (1 

Петра 1:19, 20).  
Оскільки спасіння люди отримують через благодать, деякі можуть вважати, 

що вони не мають жодних зобов’язань щодо завіту. Однак взаємні 

зобов’язання – це невід’ємна частина документа, щоб визнати його 

двостороннім договором, угодою або союзом. Одне із зобов’язань передбачає 

звершення добрих діл віри, які є плодом записаного в серці Закону (Ефес. 2:8-

10; Єрем. 31:31-34). 

 

Закон, обітниця, завіт  
1. Закон. Закон – це одностороннє рішення законодавця, яке не залежить 

від згоди іншої сторони. Законодавець проголошує закон, якому слід коритися. 

Ми не беремо участі у створенні Божих законів, які є частиною Божественного 

завіту. Було б безглуздо мати закон у договорі, який не призначений для 

дотримання. Як Старий, так і Новий Завіти містять елементи Закону і 

передбачають послух (Євр. 8:8-13).  
2. Обітниця. Подібно до закону, обітниця є односторонньою. Воістину, 

обітницю завжди виконує лише Бог. Довіра до обітниці залежить від 

надійності й здібності обіцяльника. Бог обіцяв і виконає, бо Він ніколи не 

обманює і не підводить. Божа обітниця спасіння через віру тим, хто приймає 

Його завіт, — гарантія для всіх викуплених (Євр. 6:13-20; 1Івана 2:25).  
3. Завіт. Щоб завіт мав обов’язкову силу, потрібна наявність 

щонайменше двох людей (двостороння угода). Завіт відрізняється від закону й 

обітниці тим, що не існує без сторін. У зв’язку із цим люди вирішують, хочуть 

вони бути частиною Божого завіту чи ні. Бог запрошує нас увійти до Його 

завіту вірою в Христа, щоб ми могли мати вічне життя (Івана 3:16). 

 

Характеристики завіту  
Усе в завіті вказує на віру, яка веде до послуху.  

1. Взаємність означає, що всі сторони мають певні обов’язки і права за 
договором. Тому послух – це наша частина завіту (Євр. 8:10; Об’явл. 14:12) 
). 

2. Досяжність означає, що умови договору можуть бути виконані обома 

сторонами. Даремно укладати договір на підставі правил, яких одна зі 
сторін не спроможна дотримувати ся. Отже, дотримання умов завіту – це 
виконання того, чого вимагає Бог за Своєю благодаттю, а благодать 
породжує добрі діла (Ефес. 2:8-10). 

 
Якщо Бог наказує нам дотримуватися суботи або повертати десятину й 

приношення, то цей наказ є Божественним пунктом договору, який указує 
на те, що люди зможуть виконати вимогу. Бог ніколи не попросив би нічого 



неможливого, оскільки Його благодать, яка дарує людині силу, є частиною 
завіту. 

 

3. Умовність означає, що договір дійсний лише за умови його 

практичного дотримання. Кожен вірний та відданий буде спасенний (Об’явл. 

2:10) і благословенний (Мал. 3:10-12), оскільки це частина договору. Існують 

благословення основні й додаткові. Гріх може перешкоджати отриманню 

деяких додаткових благословень у цьому світі, але це не змінює основних 

благословень спасіння, якщо ми залишаємося у вірі згідно з угодою.  
4. Умови розірвання. Усі договори передбачають його розірвання в 

певних ситуаціях. Це стосується й Божого завіту. Людина, яка перебуває в 

завіті з Богом, може створити умови для його розірвання, порушивши певні 

пункти. 

 

Божий Завіт включає десятини і дари  
Усі аспекти життя є частиною Божого завіту. У цьому завіті Господь обіцяє 

дати людям силу для набуття матеріального майна. Натомість Він вимагає 

вірності завіту з трьох причин: 

 

1. Матеріальне майно має нагадувати нам про те, що Бог виконує Свою 

частину завіту. Господь наголошує: Божий народ має пам’ятати Його, оскільки 

саме Він дає їм сили для здобуття багатства і ці благословення є частиною 

завіту.  
Мета Бога, Котрий дає Своєму народові багатство, – підтвердити союз між 

Ним та Його народом. У такий спосіб Він указує на те, що завіт включає як 

матеріальний, так і духовний аспекти (П. Зак. 8:18). Фактично десятина і 

дари/приношення свідчать про взаємну любов між Богом (Котрий 

благословляє) та Його дітьми (котрі визнають Його Господом, вірують у Нього 

і слухаються Його).  
Так само вірне використання нами свого майна нагадує нам про місію в 

спасенному завіті із Христом, а саме: Бог бажає, щоб ми через даровані нам 

благословення зробили Його Ім’я відомим серед усіх народів (Мал. 3:12).  
2. Повернення або утримання десятин і приношень є показником 

духовного стану людини у взаєминах із Богом. Питання матеріального 

добробуту — частина Божого завіту з Його народом. Цей факт стає зрозумілим 

на прикладі стародавнього Ізраїлю. За часів відступництва, виявляючи 

невірність Богові, ізраїльтяни бідували. Натомість під час духовного 

відродження вірне повернення десятин і щедрих приношень указувало на 

відновлення завіту з Богом (2 Хронік 31:5-10; Неем. 10:37, 38; 12:44; 13:5, 12; 

Мал. 1:9, 14; 3:7-10).  
3. Як свідчить уривок Прип. 3:1-10, бути вірним Богові в матеріальних 

питаннях – це спосіб шанування Бога. Докладніше розглядаючи текст 9 з 

наведеного уривку, ми зауважуємо: a. Слово «шанувати» (євр. кава́д) означає 

«прославляти», тобто приносити пожертвування – це один зі способів 

прославити Бога.  



б. Єврейське слово хон, перекладене як «маєток», означає «достаток», 

«багатство». Цей вірш передає ясне послання, актуальне й сьогодні: вірне 

ставлення до свого майна приносить честь і славу Богові. Ця загальна порада 

докладно викладена в Писанні, у законах про десятину та приношення.  
в. Слово «первоплід» (євр. решіт) означає «перший, початок, 

найкращий». Бог не може бути належним чином ушанований, якщо посідає 

друге місце в нашому житті або якщо ми віддаємо Йому залишки. Господь 

завіту вимагає найвищого пріоритету щодо нашого часу та якості наших дарів. 

Ця вимога — частина Божого завіту з нами.  
г. Єврейське слово кол означає «увесь, цілий, кожен, будь-який, усе». 

«Прибуток» – це переклад єврейського слова тевуа. Воно означає 

«виробництво, продукт, дохід, прибуток, заробіток». Обидва слова разом (кол і 

тевуа) указують на те, що жоден прибуток не повинен бути звільнений від 

ушанування Господа, бо Він Господар будь-якого прибутку. Тому не буде 

прийнято ніщо як виправдання для того, щоб не вшанувати Його всім своїм 

маєтком. Не буде прийнято жодного виправдання за приховування від Нього 

будь-якого аспекту нашого життя; адже це наш привілей – повністю 

присвятити Йому все.  
Усе наше майно та примноження нашого багатства повинні нагадувати про 

те, що Бог є Богом завіту. Він забезпечує нас усім необхідним. Біблія ясно 

показує, що для нас важливим нагадуванням про Божий завіт є регулярне 

повернення десятин і приношень. 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1. Запитайте своїх учнів: «Як ваша вірність або невірність Божому завіту 

в питаннях матеріальних цінностей впливає на ваше духовне життя? Чому?» 

 
2. Запропонуйте одному або двом учням вашого класу прочитати два 

наступних уривки з праць Еллен Уайт. Потім попросіть клас відповісти на 

запитання, записані після кожної цитати. 

 

«Безтурботні та байдужі люди, котрі привласнюють десятини й 

приношення, повинні пам’ятати, що цим вони закривають шлях для 

просування істини по всій Землі. Я отримала повеління звернутися до Божого 

народу із закликом врятувати свою честь і спокутувати вину, вірно повертаючи 

десятини Богові» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 96). 

 

a. Як ви розумієте ці слова Божої вісниці?  
б. Обговоріть зі своїми учнями вираз «закривають шлях для просування 

істини по всій Землі». Як можна «закривати шлях» Євангелію невірністю в 

поверненні десятини і приношень? Як Господь оцінює дії людини, котра 

перешкоджає іншим почути Добру вістку? Якщо ваші учні почуваються 

винними в цьому, як вони можуть змінити ситуацію?  



в. Що означає вислів «врятувати свою честь» у контексті вірного 

повернення віруючими десятин? 

 «Кожна людина має добровільно і з радістю приносити десятини й 

пожертвування до Господнього дому, і благословення Боже буде на ній» (Е. 

Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 66).  

Попросіть учнів поділитися своїми свідченнями про те, як повернення 

десятин і пожертвувань стало приводом для радості та благословення в 

їхньому житті. 

 

 

 Урок 3      14-20 січня  

 

ЗАПОВІДЬ ПРО ДЕСЯТИНУ 

 

Біблійні тексти для дослідження:  

Бут. 14:18–20; Мал. 3:10; П. Зак. 12:5–14; Левит 27:30; 1 Цар. 17:9–16; 1 

Кор. 4:1, 2. 

 

Пам’ятний вірш:   
«Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у Моєму Храмі 

була пожива і так випробуйте Мене, – говорить Господь Саваот, – хіба Я 

не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас надміру 

благословень!» (Мал. 3:10). 

 
Розділ 14 книги Буття розповідає про повернення Аврама після виконання 

успішної місії зі звільнення бранців, жителів Содома, серед яких був його 

небіж Лот із сім’єю. Цар Содома був такий вдячний за порятунок, що 

запропонував Аврамові все майно мешканців, відвойоване Аврамом у битві. 

Патріарх не тільки відмовився від цієї пропозиції, але й віддав Мелхиседекові 

десятину з усього, що мав.  
Відразу після того, як патріарх віддав десятину, Господь явився йому і 

сказав: «Не бійся, Авраме, Я – твій щит. Твоя винагорода буде дуже велика» 

(Буття 15:1). Фактично це означало: «Не хвилюйся. Я буду твоїм Захисником і 

Годувальником». Набагато пізніше Мойсей звелів ізраїльтянам, коли вони 

готувалися увійти до Ханаану: «Щороку обов’язково відділяй десятину з 

кожного врожаю твого насіння, що збираєш з поля... щоб ти навчився боятися 

ГОСПОДА, твого Бога, по всі дні» (П. Зак. 14:22, 23). 

Еллен Уайт пише: «Від людей вимагалося приносити дари на релігійні 

потреби значно раніше, ніж Мойсеєві була заповідана будь-яка певна система; 

це почалося ще за днів Адама» (Свідчення для Церкви. Т. 3. С. 393).  
Що це все означає для нас сьогодні? 

 

 



Неділя, 15 січня 
 
ДЕСЯТИНА 
 
Словники визначають десятину як «десяту частину чогось» або «10 

відсотків». Можливо, це визначення взяте з біблійної розповіді. Віддати 

десятину означає повернути Богові 10 % нашого прибутку. Ми розуміємо: усе, 

що маємо, належить Йому (див. 1 Хронік 29:14). Закон про десятину, даний 

Ізраїлеві на горі Сінай, відкриває, що десятина свята і належить Богові (див. 

Левит 27:30, 32). Господь просить лише Свої 10 %. Наші подячні приношення 

ми віддаємо окремо від десятини і на додаток до неї. Ніде в Біблії ми не 

знаходимо інформації про те, що Божа частка є меншою за одну десяту.  
Прочитайте Бут. 14:18–20 та Євр. 7:1–9. Чим ознаменувалася 

зустріч Аврама з Мелхиседеком? Що цей факт повідомляє нам про те, 

як далеко сягає в історію ця практика? 

 

 Перша біблійна згадка про десятину міститься в Бут. 14, де йдеться 

про зустріч Мелхиседека з Аврамом. Остання згадка про десятину в Біблії 

повідомляє про ту саму зустріч (див. Євр. 7:1–9). Зверніть увагу: у Посланні до 

євреїв сказано, що ні Мелхиседек, ні Христос не були з покоління Левія. Тому 

десятина передує часу левитського служіння та залишається легітимною після 

завершення цього часу. Десятина не є винятково єврейською традицією і була 

започаткована не для євреїв і не на Сінаї. 

 

Прочитайте Бут. 28:13, 14, 20–22. Що Бог пообіцяв зробити для 

Якова та як відповів Яків Богові?  

 

Коли Яків тікав від свого розгніваного брата Ісава, одного разу вночі йому 

приснилася драбина, яка простягалася від Землі до Неба. Ангели піднімалися і 

спускалися нею. Угорі стояв Бог, Він пообіцяв бути з Яковом та певного часу 

повернути його додому. Тієї ночі цей самотній чоловік, переживши справжній 

досвід навернення, сказав: «Господь буде мені Богом... і з усього, що Ти даси 

мені, я неодмінно дам Тобі десятину» (Бут. 28:21, 22).  
Чому важливо розуміти, що десятина, як і субота, не виникла в 

давній ізраїльській релігійній системі? Живучи після подій 

Голгофського хреста, який урок ми маємо почерпнути із цієї істини? 

 

Понеділок, 16 січня 
 
ХРАМОВА СКАРБНИЦЯ 
 

Прочитайте Мал. 3:10. Згідно з наведеним текстом, куди слід 

приносити нашу десятину?  

 

Хоч у тексті не дано конкретних вказівок, проте очевидно: вибраний народ 

знав, що Господь мав на увазі під словами «храмова скарбниця». Далі Творець 

знову зазначив це місце: «Щоб у Моєму Храмі була пожива». Народ розумів, 



що Божий дім спочатку був скинією, наметом, побудованим за особливими 

вказівками, даними Мойсеєві на горі Сінай. Пізніше, коли Ізраїль жив в 

Обітованій землі, скинія була розташована спочатку в Шіло, а потім її замінив 

Храм у Єрусалимі.  
Прочитайте П. Зак. 12:5–14. Ці вірші свідчать про те, що Божі діти 

не могли на власний розсуд визначати, куди приносити свою десятину. 

Які принципи ми можемо почерпнути із цих віршів для себе?  

  
Як члени Божої сім’ї, ми хочемо зрозуміти й виконати Його волю в тому, 

що робити з нашою десятиною. З біблійної розповіді дізнаємося, що тричі на 

рік — на Пасху, у день П’ятидесятниці та на Свято кучок (Вих. 23:14–17) — 

Божий народ мав приходити до Єрусалима, щоб особисто принести свої 

десятини і пожертви, а також прославити Бога й поклонитися Йому. Потім 

левити роздавали десятину своїм братам по всій землі Ізраїлю (див. 2 Хронік 

31:11–21; Неем. 12:44–47; 13:8–14). Відповідно до біблійного принципу щодо 

Храмової скарбниці, Церква адвентистів сьомого дня визначила помісні 

конференції, місії та уніони церков як скарбниці від імені всесвітньої Церкви. 

Із цих скарбниць оплачується служіння пасторів — людей, котрі присвятили, 

як і левити, увесь свій час служінню.  
Задля зручності членів Церкви десятину приносять до місцевої громади, де 

під час богослужіння віруючі віддають свої десятини й пожертвування; а деякі 

перераховують їх онлайн за банківськими реквізитами церкви. Потім місцеві 

скарбники пересилають десятину до скарбниці конференції. Така встановлена 

Богом система управління десятиною дозволила Церкві адвентистів сьомого 

дня мати зростаючий вплив у всьому світі.  
Уявіть, що було б із нашою Церквою, якби її члени самі визначали, 

де має бути «храмова скарбниця»? Чому така практика є 

неприпустимою і суперечить Писанню? 

 

Вівторок, 17 січня 
 
ЦІЛЬ ДЕСЯТИНИ 
 

Прочитайте Левит 27:30 та Числ. 18:21, 24. Які повеління щодо 

десятини висловив Господь?  

  
Господь – Власник усього (Псал. 24:1) і не потребує коштів. Але оскільки 

десятина належить Йому, Він повідомляє нам, що  
її слід використовувати для підтримки євангельського служіння. Тому потреби 

служителів забезпечує Божа десятина. 

Покоління Левія, котре служило в старозавітному святилищі, не отримало 

великих володінь, як інші покоління. Левитам були дані певні міста, зокрема 

міста-сховища, з достатньою ділянкою землі навколо них для власних садів. 

Десятину ізраїльтян використовували для утримання левитів, котрі також 

віддавали десятину зі свого доходу (Числ. 18:26; Неем. 10:38). 

  



Прочитайте Дії 20:35. Про що говорив апостол Павло і як це 

пов’язано з питанням десятини?  

  
Десятина важлива тому, що допомагає нам встановити довірчі взаємини з 

Богом. Щоб віддати одну десяту частину свого доходу (хоч формально вона 

все одно належить Богові), необхідно виявити віру; але завдяки застосуванню в 

житті принципу десятини ваша віра зростатиме.  
Подумайте про останні часи, коли вірні не зможуть ні купувати, ні 

продавати, як описано в Об’явл. 13, 14. Коли весь світ буде проти нас, довіра 

до Бога, до Його провидіння, сили й любові стане надзвичайно важливою. 

Вірність у десятині, безперечно, допомагає розвинути таку довіру. Тому всім 

нам необхідно заздалегідь навчитися довіряти Богові незалежно від нашої 

ситуації.  
Друга вагома причина для вірності в десятині – доступ до обіцяних 

реальних благословень Господа. У рамках договору про десятину Він пообіцяв 

такі великі благословення, що ми не матимемо достатньо місця, аби помістити 

їх. Завдяки такому надлишку ми зможемо допомогти іншим та підтримати 

Божу справу.  
Чи переконалися ви на власному досвіді, що «блаженніше давати, 

ніж брати»? 

 

Середа, 18 січня 
 
ДЕСЯТИНА ВІД ВАЛОВОГО ЧИ 

ЧИСТОГО ДОХОДУ?  
Ми відраховуємо нашу десятину від нашого доходу, якщо нам видають 

погодинну або фіксовану зарплатню; якщо ж ми працюємо не за наймом, а 

ведемо власний бізнес, то платимо з нашого приросту або прибутку. У 

багатьох країнах уряд стягує податки із заробітної плати працівників, щоб 

покрити вартість наданих людям послуг, таких як безпека, нагляд за дорогами і 

мостами, допомога безробітним тощо. Питання брутто або нетто насамперед 

полягає в тому, чи відокремлювати нам десятину від нашого доходу до або 

після відрахування цих податків. 

Люди, котрі працюють не за наймом, можуть законно відмінусувати 

витрати підприємницької діяльності, щоб визначити свій фактичний прибуток 

до відрахування особистих податків.  
Дослідження звичаїв членів Церкви показують, що більшість адвентистів 

сьомого дня відокремлюють десятину від валового доходу, тобто до того, як 

вилучається податок. Згідно з документом «Рекомендації щодо десятини» 

(Tithing Principles and Guidelines), опублікованим Генеральною Конференцією 

1990 року, «десятину слід підраховувати на підставі валової суми заробітної 

плати або доходу працівника до відрахувань, передбачених законом, або інших 

відрахувань, погоджених із працівником...» (див. Рекомендації 111-F. С. 22).  
Прочитайте 1 Цар. 17:9–16. Яким було становище вдови до того, як 

до неї прийшов Ілля? Що пророк попросив її зробити, перш ніж вона 



подбає про себе і свого сина? Який важливий принцип відкриває ця 

історія? 

 
Бог повідомив удові із Сарепти, що до неї прийде Божа людина (див. 1 Цар. 

17:9). Коли Ілля прибув, вона розповіла йому про своє тяжке становище. Ілля 

спочатку попросив води, а потім додав: «Не переживай, іди й роби, як ти 
сказала, але спочатку спечи з того борошна невеличку хлібину й принеси мені, 
а потім зробиш собі та своєму синові. Адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю: 
Борошно у твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж 
доти, доки Господь пошле на землю дощ!» (1 Цар. 17:13, 14).  

Чи було це егоїзмом з боку пророка, чи він просто випробовував 

віру вдови, даючи їй можливість виявити повну довіру до Бога?  

 

«Кожен повинен самостійно оцінювати своє майно й отримані від Бога 

благословення і давати відповідно до намірів свого серця» (Е. Уайт. Свідчення 

для Церкви. Т. 4. С. 469).  
Як пояснити людині, котра ніколи не повертала Богові десятини, 

які благословення пов’язані з її сплатою? Що це за благословення і як 

вірність у принесенні десятини зміцнює вашу віру? 

 

Четвер, 19 січня  
ЧЕСНІСТЬ ТА ВІРНІСТЬ 
 

Прочитайте 1 Кор. 4:1, 2. Якими людьми мають бути Божі 

управителі?  

 
 
Отже, що означає бути вірним у десятині? Цього тижня ми розглянули 

кілька питань щодо десятини:  
1. Бога необхідно поставити на перше місце у своєму житті.  
2. Десятина – це десята частина, 10 % нашого доходу або прибутку.  

3. Десятину приносять у храмову скарбницю – певне місце, з якого 
платять служителям Євангелія.  

4. Десятину використовують для правильної мети – підтримки 

служителів та служіння (1 Кор. 9:13, 14). 

Наша відповідальність як членів Церкви полягає в дотриманні перших 

трьох пунктів; відповідальність керівників храмової скарбниці полягає в тому, 

щоб забезпечити використання десятинних коштів за призначенням.  
На відміну від наших приношень, десятину не дано на власний розсуд 

людини. Кожен особисто відповідальний і за десятину, і за те, чи приносить її 

до храмової скарбниці. Параметри встановлюємо не ми, а Бог. Якщо я не 

повертаю всі 10 % свого прибутку, то насправді даю не десятину; і якщо 

приношу 10 % не до храмової скарбниці, то фактично даю не десятину, а 

цільові пожертвування.  
Прочитайте Матв. 25:19–21. Коли нас покличуть дати звіт про те, 

як ми розпоряджалися Божими коштами? Що буде сказано тим, хто 

вірний у фінансовому плані? 



 
 «“Принесіть усі десятини до храмової скарбниці” (Мал. 3:10) – це 

Боже повеління. Він не закликає до подяки чи щедрості, це просто питання 
чесності. Десятина належить Господу, і Він повеліває нам повертати Йому те, 
що належить Йому» (Е. Уайт. Виховання та освіта. С. 138). Бути Божими 

управителями — унікальна перевага, але вона також пов’язана з 
відповідальністю. Господь благословляє, підтримує нас і просить лише десяту 
частину, а потім Він використовує її для забезпечення служителів, як це робив 
для племені Левія за часів стародавнього Ізраїлю.  

Декотрі заявляють, що їм не подобається, як використовуються їхні 

десятини, тому або не віддають десятини, або використовують її для 

благодійних цілей. Але хіба Бог сказав: «Принесіть усі десятини до 

храмової скарбниці, якщо ви впевнені, що їх використовують 

правильно»? 

 

П’ятниця, 20 січня 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
Прочитайте найбільш повне свідчення Еллен Уайт про десятину в книзі 

«Свідчення для Церкви» (том 9, с. 245-252). Дослідіть розділ III в книзі 

«Поради з управління ресурсами» (с. 65-107).  
«Якби всі десятини нашого народу текли до скарбниці Господа, тоді були б 

отримані такі благословення, що дари й пожертвування на священні цілі зросли 

б удесятеро і в такий спосіб відкрився б канал, що з’єднує Бога з людиною» (Е. 

Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 4. С. 474).  
Це дивовижна заява. Якби ми всі були вірні в десятині, Бог благословив би 

нас засобами, аби збільшити наші пожертви на 1000 %.  
«У третьому розділі Малахії міститься договір, який Бог уклав з людиною. 

Тут Господь уточнює, як Він діятиме в на данні Своїх великих дарів тим, хто 

чесно повертатиме Йому десятину та приношення» (Ellen G. White, Review and 

Herald, December 17, 1901).  
«Усім потрібно пам’ятати: Божі вимоги до нас є основою всіх інших вимог. 

Він щедро наділяє нас дарами, і договір, укладений Ним з людиною, полягає в 

тому, щоб десята частина її власності поверталася до Бога. Господь милостиво 

довіряє управителям Свої скарби, але про десятину говорить: “Вона належить 

Мені”. Відповідно до того, яку власність Бог дав людині, вона має вірно 

повертати Богові десяту частину всього свого майна. Цю безумовну постанову 

виголосив Сам Ісус Христос» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 6. С. 384).  

 

Запитання для обговорення: 

1. Зупиніться докладніше на думці про те, що практика десятини 

зародилася не в стародавньому Ізраїлі. Як цей факт допомагає нам 

зрозуміти безумовність цього зобов’язання з нашого боку перед 

Богом?   



2. Обговоріть у класі запитання, поставлене наприкінці уроку за 

понеділок. Подумайте, що станеться, якщо люди самі 

визначатимуть, де має бути храмова скарбниця для їхньої 

десятини? Що трапилося б із нашою Церквою? Чи була б у нас 

Церква взагалі? Дехто каже: «Моя десятина надто мала, тому вона 

не має значення»? А що сталося б, якби всі так думали? 

   
3. Поділіться в класі, чого ви навчилися і що зрозуміли, віддаючи 

десятину. Чого ви можете навчити інших щодо цієї практики? 

 

 

Урок 3                КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 

 

Біблійні тексти для дослідження:  
 
Бут. 14:18–20; Мал. 3:10; П. Зак. 12:5–14; Левит 27:30; 1 Цар. 17:9–16; 

1 Кор. 4:1, 2. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Ми є Божою власністю двічі, бо Він створив і викупив нас (Івана 1:1,3,18; 

3:16). Коли з’явився гріх, ми втратили все (Бут. 3:17-19). Однак завдяки 

Своєму завіту Господь дав нам шанс повернути втрачене. Прийняття завіту 

включає в себе наше відновлення, розвиток та посвячення Богові всього, що 

ми маємо, і самих себе.  
Бог дає нам сили для набуття багатства. Ми повинні пам’ятати: Господь 

дарує нам блага, щоб підтвердити Свій завіт з нами (П. Зак. 8:17, 18). Як 

Господь і Творець, Він має право вимагати від нас десятину від усього нашого 

прибутку для завершення Своєї останньої справи. Зрештою, тільки Бог може 

відчинити небесні вікна, аби надміру благословити вірних (Мал. 3:10-12).  
Ба більше, повернення десятини – це акт віри, який наближає народ 

Господа до Нього (Мал. 3:9, 10). Божий завіт велить, щоб «усі» десятини були 

принесені до храмової скарбниці/сховища, адміністративного й фінансового 

центру Божого народу (Мал. 3:10). «Уся» десятина також має 

використовуватися для підтримки служителів у Божій справі (2 Хронік 31:11-

21; Неем. 12:44-47; 13:8-14). 

Нарешті, щоб десятина була точно підрахована, її слід відкладати до будь-

якого особистого використання приросту, яким Господь благословив нас 

(Прип. 3:9, Матв. 6:33). Вірність має духовне значення й силу, оскільки є 

результатом дії Божої благодаті. Господь дарував нам спасіння і благословення 

через встановлений Ним завіт, затверджений кров’ю Ісуса, Його Сина (Євр. 

12:24). 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР  



У Біблії слово «десятина» (євр. маасер) буквально означає «десята 

частина». Тому немає біблійної підстави для застосування щодо цього слова 

будь-якого іншого відсотка, окрім десяти відсотків. Однак це слово 

використовується у двох інших біблійних практиках, також названих 

десятиною, — це царська десятина і друга десятина. 

 

Дві тимчасових десятини  
1. Царська десятина. Царська десятина була податком, встановленим за 

часів Саула (1 Сам. 8:11, 15, 17). Ця десятина не була частиною завіту і була 

анульована із завершенням юдейської монархії.  
2. Друга десятина (євр. маасер шені). (Див. Еллен Уайт. Патріархи і 

пророки, розділ 51). Ця десятина була скасована зі зруйнуванням храму та 

розсіянням ізраїльського народу, оскільки залежала від семирічних циклів (П. 

Зак. 14:22-29; 15:1, 2; 26:12), встановлених після завоювання Обітованої землі 

(Лев. 25:1-7). 

 

Другу десятину сім’ї використовували для щорічного відвідування 

святилища. Винятком із цієї практики були третій та шостий роки семирічного 

циклу, коли другу десятину відкладали вдома, щоб забезпечити бенкет і 

допомогу тим, хто не володів землею (П. Зак. 14:28, 29). Отже, другу десятину 

не приносили до храмової скарбниці, і вона не була десятиною для служителів 

(див. Fred Skolnik and Michael Berenbaum, Encyclopaedia Judaica. Second edition, 

[Farmington Hills, MI: Thomson Gale, 2007], vol. 8, pp. 254, 313, 314). 

 

Постійна служительська десятина  
Служительська десятина відрізняється від двох інших, згаданих вище, 

десятин. На відміну від царської десятини та другої десятини, служительська 

десятина залишається на вічні часи, до завершення євангельської місії. У цей 

момент усі народи побачать, що Божий народ благословенний (Мал. 3:12), і 

багато хто прийме Добру вістку спасіння (Матв. 28:19).  
Служительська десятина не залежить від левитської системи та є частиною 

Мелхиседекового священства, тобто священства Ісуса (Бут. 14:18-20; Євр. 7:1-

12).  
До того ж у Біблії ніде не сказано про припинення дії системи 

служительської десятини. Текст Євр. 7:12 указує на завершення не системи 

десятини, а закону «левитського священства», на зміну якому тепер прийшло 

священство Мелхиседека (Євр. 7:12-15). Подібно до суботи, поклоніння й 

багатьох інших постанов, обов’язок давати десятину залишається незмінним 

для тих, хто приймає Божий завіт. 

 

Розглянемо шість принципів та практик десятини:  
1. «Усю» служительську десятину необхідно принести до храмової 

скарбниці. Призначенням служительської десятини завжди була лише 

підтримка священницького служіння (Бут. 14:18-20; Левит 27:30-34; Числ. 

18:21-24; Мал. 3:8-10). 



 
2. На стародавньому Середньому Сході грошей було мало, тому 

десятиною й пожертвуванням були товари і тварини, яких доставляли до 

святилища.  
3. Доктрина про десятину ґрунтується на всьому Писанні, а не лише на 

текстах левитського періоду. У перших біблійних згадках про десятину 
сказано, що принцип десятини включає «все» (Бут. 14:20; 28:22), тобто все 

майно або приріст. Принцип десятини існував задовго до єврейської скинії.  
4. З огляду на розміри сховищ у скинії чи храмі, десятини (товари й 

худоба) всього ізраїльського народу не могли помістилися в сховищах 

святилища.  
5. До того ж згадка в Біблії про сільськогосподарські продукти і тварин – 

це лише натяк на основні продукти. Однак при нагоді десятину можна було 

перевести в гроші (див. Fred Skolnik and Michael Berenbaum, Encyclopaedia 

Judaica, vol. 19, pp. 736, 737; also vol. 1, pp. 47, 48, 83, 139; vol. 8 , pp. 254, 313, 

314 of this same series.) 

6. Ба більше, біблійні тексти про десятини від сільськогосподарської 

продукції повідомляють, що цю десятину можна було обміняти на гроші згідно 

із законом про викуп святинь (Левит 27:31). У такому разі відповідна сума 

десятини, яка підлягає викупу, має бути сплачена, плюс п’ята частина (20%) 

від загальної суми десятини. Це стосувалося лише насіння землі та плодів 

дерев, але не худоби (Левит 27:32-33). Оцінку священних речей, зокрема 

десятини, проводив священник (Левит 27:8, 12), перш ніж десятина могла бути 

викуплена (Левит 27:31). 

 

Брутто і нетто  
Згідно з Біблією, десятину слід сплачувати з кожного «благословення», 

результатом якого є приріст, без будь-якої конкретної вказівки на валову чи 

чисту суму, яка стосується десятини. Слово «благословення» може містити в 

собі поняття «процвітання» і «дар», оскільки все, що ми маємо, – це дари, 

отримані від Бога (П. Зак. 16:17; 28:8). Отже, десятину слід вираховувати з 

усього, що Він дає.  
«Приріст» і «процвітання» — це слова, які означають «збільшення» суми 

або кількості майна, отже, вони обкладатимуться десятиною, чи буде це 

подарунок, спадщина, зарплата, інвестиції та ін. Однак ми отримуємо багато 

інших благословень, котрі не є матеріальними ресурсами, але викликають у 

серці подяку за доброту Господа.  
Давньоєврейське слово, перекладене як «майно», «маєток», з якого Авраам 

віддав десятину (Бут. 14:16, 20, 21), — реху́ш. Цим словом позначали таке 

майно, як худоба, харчові продукти, а також такі цінні речі, як золото, срібло, 

одяг, — усе придатне для транспортування. Це був товар, яким Авраам раніше 

не володів, що свідчить про збільшення його майна. Тому десятину слід 

вираховувати з усіх фінансових і майнових прибутків. «Десята частина всіх 

наших прибутків належить Господу. Він відокремив її для Себе, щоб вона 

використовувалася для Божої справи. Це святиня. За будь-якого розподілу 



доходів нічого меншого Він не приймає» (Е. Уайт. Поради з управління 

ресурсами. С. 67). 

 

Храмова скарбниця  
Храмова скарбниця означала щось більше, ніж склад. Храмова скарбниця 

являла собою адміністративно-фінансову систему управління у святині, 

відроджену за днів царя Єзекії після відступництва його попередників (2 

Хронік 31). Ця сама система була пізніше відновлена Неемією (Неем. 10:38, 39; 

12:44; 13:5, 12, 13).  
У цій системі працювала група скарбників, котрі управляли деякими 

спеціальними приношеннями (терума), присвяченими речами і десятинами, 

призначеними для левитів та священників (2 Хронік 31:12, 13). Ще одна група 

служителів відповідала за інший вид приношень – за добровільні пожертви 

(недава) та найсвятіші речі (Так позначали хлібні приношення, жертви за гріх і 

жертви повинності (Левит 2:3; 6:25; 7:1, 6)). (2 Хронік 31:14).  
Перша десятина призначалася виключно для утримання служителів-левитів 

та священників (Числ. 18:21-28; Неем. 10:37-39; Мал. 3:10). Ця система була 

створена з волі Бога (2 Хронік 31:21; Мал. 3:10).  
Хоч багато хто з нас сьогодні живе в промислово розвиненому суспільстві 

(на противагу сільськогосподарському), встановлений Богом принцип 

храмової скарбниці залишається актуальним, забезпечуючи інституційну 

єдність і справедливий розподіл ресурсів, щоб Євангеліє проголошували на 

місцях і по всьому світу.  
У стародавній храмовій скарбниці були окремі склади зі спеціальними 

камерами для зберігання десятин та камерами для приношень. Цю систему 

було запроваджено для того, щоб уникнути неправильного використання 

служительської десятини на загальноцерковні потреби.  
Сьогодні, як і в минулому, важливо, щоб члени Церкви ідентифікували свої 

грошові дари, зазначаючи, це десятина чи приношення. Така ідентифікація 

дозволяє скарбникам правильно розподілити й використовувати десятини для 

оплати служителям, а приношення спрямувати на інші потреби відповідно до 

біблійних принципів.  

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
Біблія свідчить, що повернення десятини — важлива частина поклоніння 

Богові та наших взаємин з Ним (Мал. 3:7, 8). Тому члени класу не повинні 

дивуватися, що вірність чи невірність у десятині будуть розглянуті на суді у 

світлі восьмої заповіді Декалога, що приведе до благословення чи прокляття 

(Мал. 3:9-11). Вірність у десятині відкриває «небесні отвори» для 

благословення, щедрість і обсяг якого привернуть увагу народів (Мал. 3:12). 

 

1. Як повернення десятини покращує спілкування ваших учнів з Богом та 

прискорює виконання доручення проповідувати Євангеліє всьому світові?  



2. Запропонуйте своїм учням подумати про досвід стародавнього Ізраїлю. 

Яких духовних і матеріальних втрат може завдати сьогодні невірність у 

десятинах та приношеннях окремим членам громади та Церкві загалом?  
Бог «нагадує нам, що є Подателем усіх цих благ, тому каже: “Моєю 

власністю є десята частина вашого майна, окрім дарів і пожертвувань, які ви 

приносите в Мій храм”. Так Бог забезпечує засобами справу Євангелія» (Е. 

Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 65). 

 

1. Авраам віддав десятину Мелхиседекові, котрий назвав Всевишнього 

Бога Владикою Неба й Землі. Мелхиседек наголосив, що саме Всевишній 

благословив патріарха, дарувавши йому перемогу (див. Бут. 14:19, 20). Чого 

навчає нас щодо питання десятини ця заява Мелхиседека?  
2. Бог вважав десятину настільки важливою, що включив її в історію 

Авраама, в обітницю Якова, у життя Божого народу та в опис служіння Ісуса, 
представленого Мелхиседеком та Божественним завітом. Запитайте учнів, 
чому вони вважають, що це так важливо. Проведіть у класі дискусію на цю 
тему. 

 
 

Урок 4        21-27 січня 

 

ПРИНОШЕННЯ ДЛЯ ІСУСА 
 

Біблійні тексти для дослідження: 
 
2 Кор. 9:6, 7; П. Зак. 16:17; Псал. 116:12–17; 1 Хронік 16:29; Марка 

12:41–44; 14:3–9. 

 

Пам’ятний вірш:   
«Чим я віддячу Господеві за все добро, яке мені дає? Я підійму чашу 

спасіння та прикличу Господнє Ім’я! Обітниці, дані мною Господеві, я 

виконаю перед усім Його народом» (Псал. 116:12-14). 

 
Крім десятини, ми віддаємо приношення від 90 %, що залишилися в 

нашому розпорядженні після повернення десятини Богові. Саме тут 

починається щедрість. Божий народ віддавав різні види приношень, 

наприклад, жертви за гріх (у відповідь на Божу милість); подячні жертви (на 

знак визнання Божого захисту, благословень здоров’я, процвітання й 

підтримувальної сили). Були також приношення для бідних, для будівництва й 

обслуговування дому поклоніння.  
Отримуючи безліч Божих дарів, ми починаємо розуміти: наші приношення 

– це щось більше, ніж просто засоби для благоустрою місця паркування або 

купівлі мантій для хору. Ми приносимо наші дари у відповідь на те, що Бог 

здійснив для нас, особливо через жертву Ісуса. «Ми любимо Його, бо Він 

перший полюбив нас» (1 Івана 4:19). Церква на різних рівнях (помісна 

громада, конференція, уніон, дивізіон, Генеральна Конференція) використовує 



наші дари для звершення Божої справи. Цього тижня ми розглянемо, що Біблія 

говорить про приношення, які виражають нашу участь в управлінні Божою 

справою на Землі. 

 

Неділя, 22 січня 
 
МОТИВАЦІЯ ДЛЯ ДАРІВ 
 
Ми любимо Бога, бо Він перший полюбив нас. Наші дари – це відповідь на 

Його дивовижний дар для нас, Ісуса. Фактично «Господь не потребує наших 

приношень. Ми не можемо збагатити Його своїми дарами. Псалмист сказав: 

“Адже від Тебе все це походить, і ми віддали лише те, що самі отримали з 

Твоїх рук”. До того ж Бог дозволив нам висловити вдячність за Його милості, 

даючи можливість поділитися своїм надбанням з іншими. Це єдиний шлях, 

яким ми можемо виявити подяку Богові за Його любов. Іншого шляху нам не 

дано» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 18).  
Коли ми віддаємо «наші» гроші Ісусові, це, хоч як дивно, зміцнює нашу 

любов до Нього та ближніх. Тому гроші можуть стати справжньою силою для 

добра. Ісус провів більше часу, бесідуючи про гроші й багатство, ніж про будь-

який інший предмет. Один вірш із кожних шести в Євангеліях від Матвія, 

Марка і Луки присвячений грошам. Добра вістка полягає в тому, що Бог може 

звільнити нас від зловживання грошима та любові до них. 

Прочитайте Матв. 6:31–34 та П. Зак. 28:1–14. Що Бог обіцяє зробити 

для нас, якщо ми будемо слухняні Йому? Чи є егоїзмом з нашого боку 

претендувати на Божі обітниці?   
Наші приношення свідчать про нашу готовність до самопожертви заради 

Бога. Вони можуть відображати глибокий духовний досвід, підтверджувати 

факт, що наше життя повністю віддане Богові як нашому Господу. Ви можете 

говорити, що любите Бога, але щедрі приношення допомагають виявити і 

навіть зміцнити цю любов.  
Приношення мотивоване нашим довір’ям до Бога, Котрий постійно і 

найкраще задовольняє наші потреби. Своїми приношеннями ми відгукуємося 

на впевненість у спасінні в Христі. Мета наших приношень не в тому, щоб 

утихомирити Бога або заслужити Його схвалення. До пожертв нас спонукає 

серце, яке вірою прийняло Христа як свого Викупителя і Господа.  
Прочитайте 2 Кор. 9:6, 7. Про що повідомляють тексти? Що означає 

давати «за велінням серця»? Як нам навчитися охоче давати? 

 

Понеділок, 23 січня 
  

ЯКУ ЧАСТИНУ КОШТІВ ВІДОКРЕМЛЮВАТИ ДЛЯ 

ПРИНОШЕНЬ?  
Прочитайте П. Зак. 16:17. Що є критерієм визначення розміру 

наших приношень?  

 
 



Наші приношення відображають визнання й подяку Богові за Його рясні 

дари та благословення в нашому житті. Тому, як зазначено в наведеному вище 

вірші, розмір наших пожертв залежить від того, чим ми були благословенні.  
«Від кожного, кому дано багато, багато й жадатимуть» (Луки 12:48).  

Прочитайте Псал. 116:12–14. Як ми повинні відповісти на 

запитання, поставлене у вірші 12? Чи ця відповідь включає наші 

приношення?  

 
 
Як ми можемо віддячити Богові за всі Його благословення? Відповідь 

проста: ми ніколи не зможемо віддячити Господу повною мірою. Однак 

найкраще, що можемо зробити, – бути щедрими в Божій справі й у допомозі 

ближнім. Посилаючи Своїх учнів у місіонерську подорож, Ісус сказав їм: 

«Даром отримали – даром давайте» (Матв. 10:8). Наша щедрість у 

приношеннях сприяє розвитку христоподібного характеру. У такий спосіб ми 

зрікаємося егоїзму на користь любові; нам необхідно дбати про інших та про 

Божу справу, як це робив Христос. 

 

Завжди пам’ятатимемо: «Бо так Бог полюбив світ, що дав...» (Івана 3:16). 

Що більше ми накопичуємо для себе, то більш егоїстичним стає наше серце і 

більш нещасними ми почуваємося.  
Ми самі визначаємо, яку суму віддавати, куди й на які цілі жертвувати. Але 

приношення Господу — це християнський обов’язок, який має духовне і 

моральне значення. Нехтувати цим означає завдавати собі духовної шкоди, 

часом навіть більшої, ніж ми вважаємо.  
Що ваші приношення й ваше ставлення до них відкривають про 

ваші взаємини з Богом? 

 

Вівторок, 24 січня 
 
ПРИНОШЕННЯ І ПОКЛОНІННЯ 
 
Біблія не дає нам конкретної програми поклоніння. Богослужіння 

включають принаймні чотири моменти. У Новому Завіті цей перелік включає 

вивчення/проповідь, молитву, музику, десятину й приношення.  
Тричі на рік усі чоловіки (та сім’ї) Ізраїлю мали з’являтися перед Господом 

у Єрусалимі. І «не з’являтимешся перед Господом з порожніми руками» (П. 

Зак. 16:16). Отже, частиною поклоніння було повернення десятини та 

принесення дарів. Найчастіше на Пасху, П’ятидесятницю та Свято наметів діти 

Божі приносили свої десятини й дари. Важко уявити, що хтось міг прийти на ці 

свята з порожніми руками. Для стародавнього Ізраїлю принесення десятин і 

дарів було центральною частиною їхнього поклоніння. Справжнє поклоніння – 

це вияв нашої вдячності Богові не лише в словах, піснях і молитвах, а й у 

принесенні наших пожертв до Господнього дому. Ізраїльтяни приносили їх до 

храму; ми приносимо їх до церкви по суботах на знак поклоніння Господу та 

визнання Його Володарем усього, що маємо.  



Прочитайте 1 Хронік 16:29; Псал. 96:8, 9; 116:16–18. Як ми можемо 

застосувати викладені тут принципи у власному досвіді поклоніння?  

 

Для Божих дітей, на котрих покладена відповідальність за управління Його 

справами на Землі, приносити свої пожертвування — це перевага, можливість 

та відповідність. Якщо Господь дав нам дітей, щоб ми виховували їх для 

Нього, то ми повинні розділити з ними радість, приносячи десятини й дари до 

Суботньої школи і на церковні богослужіння. У деяких місцях люди 

повертають десятину через банківські перекази або в інший спосіб. Як би ми це 

не робили, повернення десятин і приношень є частиною нашого досвіду 

поклоніння Богові. 

 

Яким є ваш особистий досвід у тому, що принесення десятини й 

дарів — це частина поклоніння? Як ця практика впливає на ваші 

взаємини з Господом? 

 

Середа, 25 січня 
 
БОГ ЗВЕРТАЄ УВАГУ НА НАШІ ПРИНОШЕННЯ 
 

Прочитайте Марка 12:41–44. Незалежно від того, багаті ми чи ні, 

який урок можемо почерпнути із цієї історії? У який спосіб кожен з нас 

може застосувати його у своєму досвіді поклоніння?  

  
Ісус та Його учні перебували у дворі храму, де стояли скриньки для 

пожертв, і Він спостерігав за тими, хто приносив свої дари. Господь був досить 

близько, щоб побачити, як удова поклала дві мідні монети. Вона поклала все, 

що мала. «Але Ісус розумів, чому вона так учинила. Удова вірила, що служіння 

в храмі — це Божа справа, і хотіла чимось підтримати його, тому зробила, що 

могла. Цей учинок буде пам’ятним у всі часи і стане радістю у вічності. Вона 

вклала в цей дар своє серце, тому цінність дару визначається не вартістю 

монети, а любов’ю до Бога та прагненням внести свою малу частку в Його 

справу» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 175).  
Іншим дуже важливим моментом є те, що цей єдиний дар, який Ісус 

схвалив, – дар для церкви, яка ось-ось була готова відкинути Його та сильно 

відхилилася від свого покликання й місії.  

Прочитайте Дії 10:1–4. Чому римського сотника відвідав небесний 

ангел? Які його дії були відзначені на Небесах? 

 
Як бачимо, на Небесах не тільки чують наші молитви, але й звертають 

увагу на мотив принесення дарів. У наведеному уривку зазначається, що 
Корнилій був щедрий на дари. «Адже де ваш скарб, там буде й ваше серце» 
(Матв. 6:21). Серце Корнилія наповнював благодійний дух. Він був готовий 

дізнатися більше про Ісуса. Молитва й милостиня тісно пов’язані між 
собою, відображаючи нашу любов до Бога і ближніх – два великих 



принципи Божого Закону. «Той у відповідь сказав: Люби Господа Бога 
свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією 
думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе» (Луки 10:27). 

 

  
Четвер, 26 січня 

 
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ: ДАРИ З ВЕЛИКОЇ БАНКИ 
 
Дослідження показали, що лише близько 9 % активів людей є ліквідними і 

можуть бути внесені як пожертвування в будь-який час. Готівка, чекові 

книжки, заощадження, фонди грошового ринку тощо зазвичай вважаються 

ліквідними активами, принаймні для їхніх власників. Більшість наших активів, 

близько 91 %, «вкладено» в нерухомість, таку як будинки, худоба або інший 

неліквідний товар.  
Різницю у відсотковому співвідношенні ліквідних і неліквідних активів 

можна проілюструвати, поклавши 1000 монет у дві різні скляні банки, де 10 

монет представляють кожен відсотковий пункт. У маленькій баночці буде 90 

монет, що становлять 9 % ліквідних активів, а у великій банці – 910 монет, які 

становлять 91 % неліквідних активів.  
Більшість людей віддає свої пожертви з маленької баночки — зі своїх 

ліквідних активів. Це те, що вони мають на поточному рахунку або в гаманці. 

Але коли людина справді чимось схвильована, вона дає з великої банки. Біблія 

містить багато таких історій. 

 Прочитайте Марка 14:3–9 та Івана 12:2–8. Які були головні герої на 

бенкеті в Симона? Наскільки цінним був дар Марії? Чому вона помазала 

Ісуса саме тоді? 

 

Дар Марії коштував 300 динаріїв – повний річний заробіток трудівника. 

Фактично це був дар з «великої банки». Після цього Юда зрадив Ісуса, 

отримавши трохи більше третини цієї суми – 30 срібняків (Срібняк 

(давньогрецьке аргуріон) приблизно дорівнює чотирьом динаріям; 30 срібняків 

дорівнюють 120 динаріям (прим. експерта)). з «маленької баночки» (Матв. 26:15). 

Щоб принести дар з великої банки — з наших інвестицій, — потрібні справжня 

любов і відданість. Але якщо ми жадібні, як Юда, то можемо продати свою 

душу майже задарма.  
Про служіння Варнави в Новому Завіті згадується 28 разів. Ми знаємо його 

насамперед як супутника апостола Павла й великого місіонера. Однак про 

підставу для цього всього сказано в уривку, де вперше ми зустрічаємо ім’я 

Варнави. У текстах Дії 4:36, 37 ідеться про його дар, приношення воістину з 

«великої банки». Яке сильне підтвердження слів Христа: «Адже де твій скарб, 

там буде і твоє серце» (Матв. 6:21)!  
Чому жертовна благодійність важлива як для дарувальника, так і 

для отримувача? 

 

П’ятниця, 27 січня 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 



 
У небесній пам’ятній книзі також відзначається фінансова вірність членів 

Божої сім’ї. «Ангел, який веде запис, точно фіксує кожну пожертву, 

присвячену Богові та вкладену в скарбницю, а також і те, куди потім пішли ці 

гроші. Око Господа  помічає не тільки кожен фартинг, пожертвуваний на Його 

справу, а й дух, з яким він був пожертвуваний, — охоче чи неохоче. Мотив, 

яким керувався жертводавець, також записується. Саможертовні й віддані 

Богові люди, котрі по вертають Йому те, що належить Йому за правом, 

отримають нагороду згідно зі своїми ділами. Навіть якщо пожертвувані кошти 

були використані неправильно та не досягли мети, яку мав дарувальник — 

прославлення Бога і спасіння душ, ті, хто пожертвував у щирості душі, 

звернувши погляд на Божу славу, усе одно не втратять своєї нагороди» (Е. 

Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 2. С. 518).  
«Бог хоче, щоб люди молилися і планували поступ Його справи. Проте, як і 

Корнилій, ми маємо об’єднати молитву із жертовністю. Наші молитви й 

милостині мають постати перед Господом як пам’ятник. Віра без діл мертва, а 

без живої віри неможливо догодити Богові. Поки молимося, ми повинні 

віддавати все, що можемо: як свою працю, так і свої засоби для здійснення 

наших молитов. Якщо ми втілюємо нашу віру в життя, Бог не забуде про нас. 

Він відзначає кожен учинок любові та самозречення. Він відкриває шляхи, на 

яких ми можемо виявити свою віру в ділах» (Ellen G. White, Atlantic Union 

Gleaner, June 17, 1903). 

 

Запитання для обговорення: 

1. Як поєднуються молитва та жертовність? Тобто як молитва може 

допомогти вам дізнатися, на що, коли та скільки жертвувати?  

 

2. В одному відомому американському журналі була надрукована 

стаття про молодих фахівців на Уолл-стріт, які заробляли дуже великі 

гроші, проте були нещасні, порожні, сповнені страху й занепокоєння. Один 

з них, інвестиційний менеджер, сказав: «Яке значення після моєї смерті 

матиме те, що я отримав додатковий один відсоток прибутку у свій 

інвестиційний портфель?» Які уроки ми можемо почерпнути з цієї історії 

про те, як жертовність може бути духовно корисна для дарувальника, 

допомагаючи йому звільнитися від «омани багатства» (Матв. 13:22)? 

 

3.  У першій наведеній вище цитаті Еллен Уайт зверніть увагу на 

думку про неправильне використання пожертвуваних коштів. Чому ця 

думка важлива для жертводавця? 

 

 

 

 

 

 



Урок 4                КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 

 

Біблійні тексти для дослідження:   
2 Кор. 9:6, 7; П. Зак. 16:17; Псал. 116:12–14; 1 Хронік 16:29; Марка 

12:41–44; 14:3–9. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Чим ми можемо віддячити Ісусові за все, що Він здійснив та здійснює для 

нас (Псал. 116:12-14)? Божественний завіт вимагає від нас повної віддачі тіла, 

розуму, талантів, майна (П. Зак. 8:18). Цей завіт може бути дотриманий лише у 

взаєминах любові – любові від усього серця, усього розуму й усієї сили (П. 

Зак. 6:5).  
У служінні поклоніння Богові приношення свідчать про якість нашого 

посвячення й поклоніння. Як вправа віри, при ношення виявляють нашу 

вдячність і зміцнюють нашу любов до Господа та Його справи.  
Згідно з Писанням, приношення слід давати відповідно до отриманого 

благословення, а не просто на основі випадкового відсотка, не пов’язаного з 

процвітанням дарувальника (П. Зак. 16:17; Луки 12:48). До того ж у 

старозавітні часи, хоч приношення були добровільні, вони також були 

необхідні на великих святах поклоніння, і віруючим не дозволялося приходити 

до Господа з порожніми руками (П. Зак. 16:16).  
Фактично поклоніння та приношення є добровільними. Але перше 

приймається лише тоді, коли супроводжується другим. Поклоніння та 

приношення є добровільними, оскільки їх необхідно віддавати вільно. Однак 

вони обов’язкові в тому розумінні, що є життєво важливою частиною нашого 

служіння Господу. 

У випадку з бідною вдовою (Марка 12:41-44) Христос — Слово, Яке стало 

тілом, – знайшов час посидіти й поспостерігати за дарувальниками. Він бачив 

мотиви кожного і суми, принесені до Його храму задля поступу Його справи. 

Прочитайте також інші приклади жертовності: Дії 4:36, 37; Марка 14:3-9. Через 

ангела, посланого з Небес до Корнилія (Дії 10:4), Бог показав, що Він помічає і 

схвалює щирого дарувальника. 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР  
Як і молитва, приношення – це зобов’язання віри (Дії 10:4). У Старому 

Завіті існували обов’язкові приношення, такі як жертви повинності та 

храмовий податок (Левит 1-5; Вих. 30:15, 16). Були й добровільні приношення, 

обсяг і вид яких не були прописані (Вих. 25:1-5). Однак Біблія свідчить: як 

прописані й обов’язкові приношення, так і добровільні були важливі в 

поклонінні. На жаль, приношення, як і будь-яка інша духовна дія, може бути 

заплямоване прихованими егоїстичними мотивами. Господу до вподоби щедре 

приношення. Готовність дарувальника має доповнюватися любов’ю, 



добровільністю, радістю – якостями плоду Святого Духа (2 Кор. 9:6, 7; Гал. 

5:22). 

 

Значення добровільного акту  
Біблія використовує слово «добровільно» щодо приношень, які віддають 

без примусу (Вих. 25:1, 2; 2 Кор. 8:3). У контексті поклоніння невимушене або 

добровільне не завжди означає необов’язкове. До гріхопадіння люди 

виконували свій обов’язок, з радістю й любов’ю слухаючись Господа. Гріх 

порушив єдність між обов’язком і бажанням. Однак у Святому Духові 

обов’язок і бажання відновлюються та знову перебувають у цілковитій єдності.  
Добровільна дія – це дія з власної волі, без тиску чи примусу  

з боку когось іншого. Біблія повідомляє: добровільні приношення, пропорційні 

отриманим благословенням або майну, були необхідні для поклоніння. Отже, у 

зв’язку із цим добровільні приношення не були необов’язкові, за винятком тих 

випадків, коли людина приймала рішення не служити Господу.   

Проте добровільні приношення не завжди бувають до вподоби Богові, 

оскільки навіть вони можуть ґрунтуватися на неправильних мотивах. Люди 

можуть розвивати дари, роздати все бідним і навіть добровільно віддати своє 

тіло на спалення, але при цьому не мати любові (1 Кор. 13:1-3).  
З іншого боку, слово «необов’язковий» зазвичай означає вибірковий, 

тобто ви вільні робити чи не робити чогось. У контексті поклоніння прикладом 

необов’язкових дій були обітниці. Однак приношення були частиною служіння 

викуплення, прощення, подяки й посвячення. Тому, хоч приношення є 

невимушеними, вони не можуть бути необов’язкові в поклонінні. Отже, 

«добровільні» приношення – це дари від серця, сповненого любов’ю і радістю 

в послуху Господу та у віддачі Йому найбільшого й найкращого з того, що 

людина має. 

 

Добровільні приношення в порівнянні з обов’язковими  
Хоч пожертва (приношення) обов’язкова, вона також добровільна. Однак 

припинення приношень може мати серйозні духовні наслідки. Тому слово 

«приношення» в стародавньому Ізраїлі використовувалося для позначення 

обов’язків духовного життя, які не підлягають обговоренню. Ось кілька 

прикладів таких обов’язків:  
a. Служіння Месії – добровільна справа. Єврейське слово недава – 

«готовий/охочий» (Псал. 110:3) — в інших місцях Біблії перекладене як 

«добровільний» та використовується для позначення тих, хто прийшов 

ушанувати Месію. Це слово використовується для позначення добровільних 

приношень (Числ. 29:39) або просто приношення.  
На підставі цього можна стверджувати: у тексті Псал. 110:3 йдеться про те, 

що народ добровільно приніс себе як духовну жертву Месії. Усе, що людина 

робить для Бога, потрібно робити добровільно. Як ми вже говорили раніше, 

добровільно означає «невимушено», «не насильно». Усе, що потрібно для 

служіння Месії, має бути зроблено в дусі добровільного приношення.  



б. Святкові приношення. Недава також використовується в самому 

приношенні, навіть коли воно обов’язкове: 

 

 «Будеш відзначати Свято Тижнів для Господа, свого Бога, принесенням 

добровільних щедрих дарів [недава], які даватимеш відповідно до того, як 

Господь, твій Бог, поблагословив тебе» (П. Зак. 16:10). Однак, незважаючи на 

добровільність, на свято не можна було приходити з порожніми руками (П. 

Зак. 16:16). До того ж приношення були пропорційні до благословень (Втор. 

16:10). Отже, коли Біблія використовує слово «добровільний», це не завжди 

означає необов’язковість, окрім випадку, коли людина вирішує не служити 

Богу.  
в. Подячні та викупні приношення. Добровільні приношення були 

важливими в поклонінні Богові та в служінні у святині, як повідомляє книга 

Левит 1-7. У цих розділах добровільними названо принесення жертви за 

провину і жертви за гріх. Прощення не можна було отримати без приношення, 

отже, воно було необхідним. У цих прикладах добровільні дії також 

представлені як необхідні.  
г. Десятина як приношення. Десятина обов’язкова (Мал. 3:8), але її також 

слід повертати з духом готовності. «Адже десятина Ізраїльських синів, яку 
вони виділяють для Господа…» (євр. терума) (Числ. 18:24; див. також Числ. 

18:19, 26, 28). Тому не давати приношення і десятини означає обкрадати 
Господа (Мал. 3:8). Відроджена людина не відмовиться принести дар Богові. 
«Він визначив десятину і приношення як випробування нашої відданості» (Е. 
Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 80).  

д. Храмовий податок. Обов’язковий храмовий податок також названий 

приношенням (терума) (Вих. 30:13, 14). 

 
Коли в Біблії йдеться про прописані й добровільні приношення, вони 

пов’язані з певними виразами: «Принесіть» десятини (Мал. 3:10), «дасть» 

храмовий податок (Вих. 30:12), «щоб вони зібрали для Мене пожертви» (Вих. 

25:2). Ці ви рази ясно показують, що Божим вказівкам слід підкорятися. Отже, 

на всіх етапах історії Божого народу приношення були обов’язком, який слід 

було виконувати від щирого серця. 

  

Добровільно та від серця  
1. Повеління про приношення на будівництво скинії (Вих. 25:1, 2) містить 

принцип і для всіх приношень – як добровільних, так і обов’язкових: «Скажи 

Ізраїльським нащадкам, щоб вони зібрали для Мене пожертви (євр. терума). 

Від кожної людини, яку спонукатиме її серце, візьміть для Мене жертовні дари 

(терума)».  
2. У цих віршах ми знаходимо Боже повеління щодо приношення, 

зробленого зі спонукань серця. Якщо повеління виконують не від серця, тобто 

без запопадливості, без ревності, приношення неприйнятне (2 Кор. 9:6, 7). Ба 

більше, якщо дарувальник сповнений запопадливості, але не має любові (1 

Кор. 13:1-3) й радості (2 Кор. 9:7), то він нічого не отримає (1 Кор. 13:3).  



3. Бог наказує нам дотримуватися Його Заповідей (П. Зак. 30:19). 
Водночас Він дає нам свободу вибору: «Обери життя, щоб жити тобі і твоїм 
нащадкам» (П. Зак. 30:19), оскільки кожний послух передбачає радість і 
доброту серця (П. Зак. 28:47). 

 

4. Заклик Давида до ізраїльських вельмож узяти участь у будівництві 
храму Соломона добре ілюструє важливість внутрішньої мотивації: «А тепер 
хто сьогодні з вас хотів би щедро відкрити свою руку для Господа?» (1 Хронік 
29:5). Люди відгукнулися на цей заклик, і «весь народ радів з приводу 

добровільних щедрих дарів, оскільки всі жертвували для Господа від усього 
щирого серця. Цар Давид також був дуже задоволений» (1 Хронік 29:9). На ці 
самі принципи вказував і Павло: «Кожний нехай дає за велінням серця, а не з 
жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю» (2 Кор. 9:7). 

 

Ось приклади людей, котрі приносили свої дари щедро, пропорційно до 

отриманих благословень, від усього серця, з радістю й любов’ю: бідна вдова 

(Марка 12:41-44), сотник (Дії 10:4), Варнава (Дії 4:36, 37). Життя цих біблійних 

персонажів свідчить про те, що Дух Святий наповнив їхні серця 

самопожертвою, любов’ю та щедрістю. 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

A. Попросіть одного учня прочитати текст Єрем. 17:9. Пророк попереджає 

нас, що людське серце лукаве. Пам’ятаючи про це, поставте учням такі 

запитання:  
1. Чи може хтось давати дар «добровільно», але при цьому керуватися 

традицією або страхом прокляття? Поясніть. 

2. Чи можна використовувати вираз «добровільна пожертва», щоб 

звільнити себе від необхідності давати або давати маленькі суми лише для 

заспокоєння совісті? Обговоріть ваші відповіді з класом.  
Б. Виберіть добровольців, які прочитають наведені нижче уривки. 

Попросіть клас подумати над їхнім змістом. 

«Бог бажає, щоб усі створені Ним істоти служили Йому з любові і щоб це 

служіння було зумовлене розумінням Його характеру. Він не знаходить 

задоволення у вимушеній покорі. Від дає кожному свободу волі, щоб люди 

могли добровільно служити Йому» (Е. Уайт. Патріархи і пророки. С. 34).  
«Він не бажає, щоб людина служила двом панам, та не приймає часткового 

служіння. Він прагне добровільного служіння серця, спонукуваного любов’ю» 

(Е. Уайт. Бажання віків. С. 487). 

 

Поставте учням такі запитання:  
1. Що автор має на думці, пишучи в другій цитаті про добровільне 

«служіння серця, спонукуваного любов’ю»? Чому Бог бажає лише такого 

служіння від Своїх дітей? Як члени класу можуть застосувати цей принцип 

щодо пожертвувань?  



2. Як любов дозволяє людині дотримуватися Заповідей (Екл. 12:13) у 

такий спосіб, щоб це було прийнятно для Господа та не пригнічувало її 

свободи? Як той самий принцип можна застосувати до добровільного 

повернення десятин і приношень? 

 

Молитви – це «добровільні жертви моїх уст» (Псал. 119:108), однак вони 

ніколи не повинні припинятися. 

Яке значення мають постійна молитва та приношення як акти поклоніння 

(Дії 10:4)? 

  

Урок 5     28 січня —3 лютого 
 
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПИТАННЯ БОРГІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження: 

П. Зак. 28:1, 2, 12; 15:1–5; Матв. 6:24; 1 Івана 2:15; Прип. 22:7; 6:1–5. 

 

Пам’ятний вірш: 

«Багаті мають владу над бідними, і боржник стає рабом того, хто 

позичає йому» (Прип. 22:7). 

 

Одне з визначень боргу таке: «Жити сьогодні на кошти, які ви розраховуєте 

заробити в майбутньому». Здається, що сьогодні жити в борг – спосіб життя, 

але він не повинен бути нормою для християн. Біблія не заохочує такої 

поведінки. Писання містить як мінімум 26 згадок про борги, і всі ці згадки 

негативні. Біблія не говорить, що позичати гроші — гріх, але повідомляє про 

погані наслідки таких дій. Щодо фінансових зобов’язань Павло радив: 

«Віддавайте всім належне: кому податок – податок, кому мито – мито, кому 

страх – страх, кому пошану – пошану. Нікому нічого не будьте винні, за 

винятком любові одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав 

Закон» (Римл. 13:7, 8). 

 

Нині борги – це лихо на всіх рівнях – особистому, корпоративному, 

міжнародному. У кожному суспільстві завжди був хоча б невеликий відсоток 

людей, які мають борги. Однак сьогодні в боргах перебуває значно більша 

частина людей, і це майже ніколи не йде їм на користь.  
Цього тижня ми розглянемо причини виникнення боргів та методи 

розв’язання проблем з ними. Можливо, ви вільні від боргів, однак можете 

поділитися цінною інформацією цього уроку із сім’єю або друзями, котрим 

вона може принести користь. 

 

 

 

 



Неділя, 29 січня 
 
ПРОБЛЕМИ З БОРГАМИ 
 
Прочитайте П. Зак. 28:1, 2, 12. Яким є Божий ідеал для Його дітей щодо 

заборгованості? Як вони можуть досягти цього ідеалу? Хоч життя 

стародавніх ізраїльтян дуже відрізняється від нашого, які принципи ми 

можемо почерпнути з наведених текстів і застосувати до себе?  

 

Дослідження свідчать: люди потрапляють у скрутне фінансове становище 

здебільшого через три причини.  
Перша причина – невігластво. Багато людей, навіть освічених, фінансово 

неграмотні. Їх просто ніколи не знайомили ані з біблійними, ані зі світськими 

принципами управління фінансами. Проте надія є! Цей урок містить стислий 

огляд цих принципів та поради щодо їхнього застосування.  
Друга причина – жадібність, або егоїзм. У відповідь на рекламу й особисте 

бажання люди просто живуть не по кишені. Вони не хочуть жити в такому 

місці, мати такий автомобіль чи носити такі речі, які справді можуть собі 

дозволити. Багато хто із цих людей також вважає себе надто бідним, щоб 

віддавати десятину. Унаслідок цього вони живуть без обіцяних Богом мудрості 

і благословень (див. Мал. 3:10, 11; Матв. 6:33). Для цих людей теж є надія, але 

вона вимагає зміни серця та виховання духу задоволення.  
Третя причина – особисте нещастя. Можливо, хтось пережив серйозну 

хворобу, не маючи адекватної медичної страховки. Іншого залишив 

марнотратний партнер по шлюбу. Стихійне лихо знищило майно третього. 

Четвертий народився й виріс у крайній бідності. Для цих людей також є надія. 

Хоч їхній шлях складніший, вони зможуть подолати свої біди.  

Зміни можуть статися завдяки підтримці друзів-християн; поради чи 

допомоги благочестивих радників; наполегливій праці в поєднанні з гарною 

освітою; Божому благословенню та провидінню.  
Якою б не була причина, і навіть якщо людина сама винна, борг можна 

зменшити. Проте боржникам доведеться дещо змінити у своєму житті, у своїх 

витратах і фінансових пріоритетах.  
Прочитайте 1 Тим. 6:6–9. За словами Павла, на що нам усім 

необхідно звернути увагу? Що ці слова означають для нас та як ми 

можете краще втілювати в життя біблійні повчання? 

 

Понеділок, 30 січня  
ДОТРИМУЮЧИСЬ БОЖОЇ ПОРАДИ 
 
Ми, люди, живемо в матеріальному світі, який часом може бути дуже 

привабливий. Нам треба бути створеними зі сталі й синтетичної олії, а не з 

плоті і крові, щоб не відчувати привабливої сили матеріальних цінностей та 

бажання багатства. Хто в той чи інший час не фантазував про багатство чи 

виграш у лотерею?  
Хоч усі ми стикаємося із цим і немає нічого поганого в тому, щоб 

наполегливо працювати, аби добре заробляти чи навіть стати багатим, ніхто з 

нас не повинен потрапити в пастку створення ідолів з грошей, багатства та 



матеріальних благ. Нам обіцяно Божественну силу, щоб ми залишалися 

вірними тому, що правильно. Це важливо, адже спокуса багатством і 

матеріальними благами призвела багато душ до загибелі.  
Прочитайте Матв. 6:24 та 1 Івана 2:15. Яка спільна тема цих 

текстів?  

  
На жаль, любов до світу може бути настільки сильна, що люди влазять у 

борги, щоб, як вони сподіваються, задовольнити цю пристрасть. Однак це 

небезпечний шлях (див. Екл. 4:8).  
Борги – одна із сітей сатани, які він розставляє для душ, проте Бог бажає 

бачити Своїх дітей вільними від боргів. Він дав нам поради через Біблію й Дух 

пророцтва, щоб привести нас до фінансової свободи.  
Прочитайте Псал. 50:14, 15. Яка порада для Божого народу 

міститься в прочитаному уривку? Що означає вислів «виконуй дані 

тобою Всевишньому обітниці»? 

 

Через водне хрещення ми приєднуємося до Церкви із хвалою та вдячністю 
нашому Богові, Котрий створив і викупив нас. Пункт 9 (із 13 обітниць при 
хрещенні) містить такі запитання: «Чи вірите ви в церковну організацію? Чи 
готові ви підтримувати Церкву своїми десятинами і приношеннями, а також 
особистими зусиллями і впливом?» Як адвентисти сьомого дня ми всі 
відповіли «так». Тому наведений вище текст є обітницею для тих, хто вдячний 
Господу й вірно виконує свої обіцянки.  

Що ваш вибір відкриває про те, наскільки добре ви опираєтеся 

спокусам цього світу? Чому старанно працювати задля хорошого 

заробітку — це не обов’язково те саме, що робити ідола з багатства чи 

грошей? Як нам зрозуміти для себе цю різницю? 

 

Вівторок, 31 січня 
 
ЯК ПОЗБУТИСЯ БОРГІВ 
 
Прочитайте Прип. 22:7. У якому розумінні ми перебуваємо в рабстві в 

позикодавця? 

  
Що можна зробити, аби уникнути такого сумного становища? Якщо ви 

маєте борги, наступний план допоможе вам розпочати процес звільнення від 

них. План простий. Він складається з попередньої умови та трьох кроків.  
Попередня умова – це зобов’язання перед Богом бути вірним у поверненні 

Його святої десятини, щоб отримати доступ до Його мудрості й благословення. 

Господь прагне благословити слухняних Йому.  

Крок перший – оголосити мораторій на додаткову заборгованість: відтепер 

жодних витрат у кредит. Не позичаючи ні в кого грошей, ви не можете влізти в 

ще більші борги.  
Крок другий – укласти з Богом завіт, що від моменту, коли Він 

благословить вас, ви погашатимете свої борги якнайшвидше. Коли Господь 

благословить вас матеріально, використовуйте гроші для зменшення боргів, а 



не для придбання нових речей. Цей крок, мабуть, найважливіший. Коли 

більшість людей одержує несподівані гроші, вони просто витрачають їх. Не 

робіть цього, використовуйте їх у своєму плані щодо скорочення боргів. 

 

Третій крок – це практична частина. Складіть список усіх своїх боргів, від 

найбільшого до найменшого. Для більшості сімей іпотека міститься на початку 

списку, а кредитні картки чи особисті борги – наприкінці. Почніть зі 

щомісячного внесення хоча б мінімального платежу по кожному з ваших 

боргів. Потім подвоюйте або збільште платежі за боргом, що міститься внизу 

списку, будь-яким доступним вам способом. Ви будете приємно здивовані, як 

швидко зможете ліквідувати цей найменший борг. Потім використовуйте 

гроші, якими погашали нижній борг, додаючи їх до основного платежу за 

наступний борг, просуваючись вгору за списком. У міру того як ви 

позбавлятиметеся від дрібних боргів з високими відсотками, у вас звільниться 

дивовижна кількість грошей, які ви зможете спрямувати на погашення 

наступних, більших боргів.  
Бог явно не хоче, щоб ми були в боргах. Після укладення завіту багато 

сімей виявляє, що Господь благословляє їх несподіваним чином, і борг 

скорочується швидше, ніж вони очікували. Дотримуючись цих трьох простих 

кроків, багато сімей стали вільними від боргів. Ви також можете! Поставивши 

Бога на перше місце, ви отримаєте Його мудрість і благословення для 

управління тим, що Він вам довірив.  
«У поведінці будьте не грошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо 

Він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе!» (Євр. 13:5). Як 

застосування цих слів може допомогти людям уникнути боргів? 

 
Середа, 1 лютого  

ПОРУКА ТА СХЕМИ ШВИДКОГО ЗБАГАЧЕННЯ 
 
Біблія ясно говорить: Бог не хоче, щоб Його діти відповідали за 

зобов’язання інших людей. У книзі Приповістей Господь застерігає нас від 

поруки, тобто від того, щоб ручатися чи бути гарантом за іншу людину.  
Прочитайте Прип. 6:1–5; 17:18; 22:26. Яку вістку містять наведені 

тексти?  

 

Порука зазвичай виникає тоді, коли людина з поганою кредитною історією 

звертається за кредитом до кредитної організації й не отримує права на кредит. 

Кредитний інспектор підказує такій людині: якщо вона попросить друга з 

гарною кредитною історією поручитися за неї, тоді банк надасть кредит і 

покладе відповідальність на поручителя в разі невиконання зобов’язань.  
Іноді до вас звертається один із членів церкви та просить вас стати 

поручителем. Ваша відповідь має бути така: «Біблія повідомляє, що я ніколи 

не маю цього робити». Будь ласка, зрозумійте: так, Біблія закликає нас 

допомагати нужденним, однак ми не повинні бути відповідальні за їхні борги.  



Іноді підлітки просять батьків виступити поручителями при купівлі 

першого автомобіля. Або дорослі діти просять батьків підписати кредит на 

бізнес. Відповідь має бути така сама. Доречно допомагати іншим, якщо в 

цьому є реальна необхідність, але не ставайте поручителем за чужі борги. 

Дослідження показують, що 75 % поручителів зрештою виплачують чужі 

борги! 

 

Прочитайте Прип. 28:20 та 1 Тим. 6:9, 10. Яке попередження 

міститься в текстах? 

  

Схеми швидкого збагачення – це ще одна фінансова пастка; вони майже 

гарантовано призводять до фінансового краху тих, хто в неї потрапляє. Якщо 

звучить надто добре, щоб бути правдою, то так воно і є – це хитрощі й обман. 

Багато людей страждає від наслідків такого обману й емоційно, і фінансово. 

Ще один трагічний наслідок полягає в тому, що в багатьох випадках людям 

доводилося позичати гроші, аби першими взяти участь у цих схемах. Багато 

життів та сім’ї були зруйновані через схеми швидкого збагачення, які зрештою 

збагачують лише шахраїв, котрі розробляють їх за рахунок наївних жертв. 

Якщо друг або навіть кохана людина намагається втягнути вас в одну з таких 

схем — тікайте, і якнайшвидше! 

 

Четвер, 2 лютого 
 
ОБМЕЖЕННЯ ТЕРМІНУ ТА ПИТАННЯ ПРО ПОЗИКИ 
 

Прочитайте П. Зак. 15:1–5. Який наказ Господь дав Своєму 

народові?  

 

Закони стародавнього Ізраїлю регулювали питання не лише щодо рабів, 

слуг та землі (Вих. 21:2; Левит 25:3, 4), а й позикодавців. Оскільки позикодавці 

не хотіли прощати будь-яких боргів, найбільший термін, протягом якого 

людина могла залишатися в боргу, становив сім років. Наведені тексти 

свідчать: Господь піклується про такі фінансові питання, особливо коли вони 

стосуються Божого народу. Ці вірші також показують, що Господь визнавав 

реальність боргів незалежно від того, наскільки поганими вони були в цілому. 

Він також наголосив, що їх слід уникати, наскільки це можливо.  
Сьогодні, навпаки, у багатьох країнах світу кредити на купівлю житла 

видаються на 30 та 40 років. Очевидно, одна з причин, через яку будинки 

коштують так дорого, полягає в доступності кредитів для їхнього придбання. 

Тим часом багато батьків та студентів заклопотані тим, як позичити гроші 

на освіту. Звичайно, гарна освіта підвищує здатність людини отримувати дохід 

до кінця життя. Можливо, деяким людям доведеться позичати трохи грошей, 

щоб оплатити свою освіту, однак зважайте на такі чинники. Вам доведеться 

повертати гроші з відсотками. Тому постарайтеся отримати всі гранти й 

стипендії, на які ви можете претендувати. Працюйте та відкладайте все, що 

можете, на навчання. Відвідуйте тільки ті курси, які необхідні для отримання 



роботи. Попросіть батьків допомогти. У біблійні часи батьки давали своїм 

дітям землю, щоб вони могли заробляти на життя. Сьогодні такою 

«спадщиною» має бути освіта, щоб діти могли стати незалежними дорослими. 

 

В ідеальному світі не було б жодних кредитів та боргів. Але оскільки ми 

живемо не в ідеальному світі, то можемо опинитися в ситуації, коли потрібно 

взяти кредит. Просто нам необхідно переконатися, що в нас найвигідніша 

угода та найнижча відсоткова ставка. Потім слід узяти необхідний мінімум і 

погасити його якнайшвидше, щоб заощадити на відсотках. Однак, яким би не 

був рівень наших можливостей, нам слід прагнути уникати боргів. 

Дотримуючись біблійних фінансових принципів у повсякденному житті, ми 

можемо уникнути непотрібних боргів та жахливої напруги, яку вони 

створюють для нас і наших сімей. 

 

Якщо ви вже позичили людині гроші, наскільки ви чесні, 

справедливі й добрі у вашій угоді з нею? Як би ви поводилися, знаючи, 

що доведеться відповідати за свої справи перед Богом? (Див. Екл. 

12:14).  

 

П’ятниця, 3 лютого 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
Трьохетапний процес ліквідації боргів насправді міститься на одній 

сторінці книги Еллен Уайт. 

«Будьте рішучі в тому, щоб ніколи не залізати в борги. Краще багато в 

чому собі відмовити, ніж брати гроші в борг. Борг – це прокляття вашого 

життя. Рятуйтеся від нього, як від зарази. 

 

Укладіть із Богом завіт, що за допомогою Його благословення ви 

розрахуєтеся з усіма вашими зобов’язаннями і не будете більше позичати ні в 

кого, навіть якщо вам доведеться жити лише на юшці й хлібі... Не 

сумнівайтеся, не піддавайтеся розчаруванню і не відступайте. Відмовте своїм 

забаганкам, візьміть під контроль апетит, накопичуйте гроші й поверніть 

борги.  
Звільніться від них якнайшвидше. Коли ви нарешті будете знову вільні, не 

робіть нових боргів, так здобудете велику перемогу» (Поради з управління 

ресурсами. С. 257).  
Якщо вам потрібна додаткова допомога, щоб звільнитися від боргів, 

спробуйте скористатися такими порадами: 

Сформуйте бюджет. Складіть простий бюджет, записуючи всі свої доходи і 

витрати протягом трьох місяців. Багато хто дивується, коли дізнається, скільки 

грошей вони витрачають на непотрібні речі.  
Ліквідуйте кредитні картки. Кредитні картки – одна з основних причин 

сімейних боргів. Ними так легко користуватися, але так важко розплатитися за 

борги. Якщо ви виявили, що щомісячно не повністю погашаєте заборгованість 



за картками і що використовуєте їх для купівлі товарів, які в іншому випадку 

не купили б, вам слід знищити кредитні картки, доки вони не зруйнували вас 

або ваш шлюб, або і те, й інше.  
Почніть заощаджувати. Іноді ми не знаємо, скільки могли б заощадити на 

щомісячних витратах, якби були просто обережні з деякими дрібницями, які 

купуємо. Такі витрати швидко накопичуються, збільшуючи борги. 

 

Запитання для обговорення: 

1. Обсяг боргів, які взяли на себе багато країн і навіть окремі люди, 

вражає. Яким був ваш особистий досвід з боргами та проблемами, які 

вони створили для вас чи інших людей?  

2. Що ваша помісна церква може зробити, аби допомогти своїм членам 

навчитися керувати боргом чи фінансовими питаннями загалом?  

3. Які біблійні обітниці можуть допомогти вам у захисті від спокус цього 

світу та від небезпеки жадібності? 

 
 
 

Урок 5                   КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження: 

П. Зак. 28:1, 2, 12; Матв. 6:24; 1 Івана 2:15; Прип. 22:7; Прип. 6:1–5; П. 

Зак. 15:1–5. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Бог застерігає від боргів, і це свідчить про те, що борг має духовні наслідки 

(Прип. 6:1-5; 22:7).  
Звільнення від боргів полягає в тому, щоб шукати насамперед Божого 

Царства, а все інше нам додасться (Матв. 6:33). Божественний завіт передбачає 

процвітання й відсутність боргів (П. Зак. 15:6). Щоб ці обітниці здійснилися, 

необхідний досвід любові до Бога, виражений у послуху Його Заповідям й у 

вірності обітницям, які ми давали під час хрещення, зокрема вірність у 

десятині та приношеннях (Псал. 50:14, 15; Мал. 3:7–12). 

 

Кредитор – пан боржника (Прип. 22:7), але, за словами Ісуса, тільки Бог 

має бути нашим Господом (Марка 12:29). Тому, люблячи Бога, а не речі цього 

світу (1 Івана 2:15), ми через благодать Христа можемо перемогти 

пожадливість очей і життєву гордість (1 Івана 2:16). Ми не повинні 

уподібнюватися до цього матеріалістичного споживацького віку, де 

переважають борги й неплатоспроможність. Навпаки, ми маємо прагнути 

змінюватися оновленням нашого розуму й пізнавати досконалу Божу волю 

(Римл. 12:1, 2).  



Господь бажає, щоб ми були благочестиві, задоволені (1 Тим. 6:6), вільні 

від боргів (Римл. 13:8). Задоволення захищає нас від компромісу з принципами 

віри в тому, щоб збагатитися за будь-яку ціну (1 Тим. 6:9). Тому нам необхідно 

дотримуватися стратегії мудрого фінансового планування (Луки 14:28), а 

також уникати поруки – відповідальності за чужі борги (Прип. 6:1-5). 

Дотримуючись цих здорових біблійних принципів, ми будемо розвивати 

старанність і готуватися до важких часів та непередбачених ситуацій (Прип. 

6:8). Просячи в Бога сил і мудрості, щоб уникати боргів та любові до грошей, 

ми, християни, можемо отримати щедрі благословення, які Бог обіцяє вірним 

(Мал. 3:10-12). 

 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР 

 

Бог може полегшити будь-яку боргову ситуацію. Однак здебільшого Він 

віддає розв’язання боргової проблеми в наші руки, запрошуючи керуватися 

Його порадами з Писання. Адже ми Його управителі й маємо діяти відповідно 

до Божої волі.  
Як християни, ми повинні робити все можливе, щоб нікому нічого не 

заборгувати (Римл. 13:8). До того ж християнин не повинен експлуатувати 

тих, хто потребує фінансової допомоги. Біблія закликає нас бути щедрими, 

прощати тих братів і сестер, котрі не можуть віддати нам заборговане (П. Зак. 

15:1-4).  
Загалом борг — це складне явище з особистими, соціально  історичними й 

духовними аспектами. У зв’язку із цим ми обмежимося кількома біблійними 

практичними порадами з цього питання. 

 

Біблійні принципи звільнення від боргів 

 

Частина A: Поставте Бога на перше місце (Матв. 6:33). 

 

1. Віддайте пріоритет Богові (Матв. 6:25–34).  
Бог не хоче, щоб ми були в боргах, адже бажає Своїм дітям процвітання 

(Псал. 1:3). Тому в будь-якій борговій кризі слід насамперед шукати Господа 

(Псал. 105:4). Борг може мати духовне походження, і в такому разі варто 

подумати про необхідність зізнатися у фінансових гріхах, таких як крадіжка й 

лихварство щодо своїх по вірі (Єзек. 18:12, 13; чужим Бог дозволяв позичати 

гроші під відсотки – П. Зак. 23 :19, 20); жадоба до наживи, що є 

ідолослужінням (Колос. 3:5); невірність у договорах (Римл. 1:29); любов до 

грошей (1 Тим. 6:10); невірність у десятинах та приношеннях (Мал. 3:7-10).  
Тим, хто відхилився від Божого плану, необхідно повернутися до Господа 

й відновити завіт із Ним (Псал. 50:14, 15; Мал. 3:7-12). Таким людям Бог 



обіцяє спасіння та благословення. Щире бажання робити правильно свідчить 

про дію благодаті, тому що «доброта Божа веде тебе до покаяння» (Римл. 2:4).  
Ми можемо виконувати Божу волю (П. Зак. 28:1, 2) тільки тоді, коли 

перебуваємо під благодаттю. Бо, як пише Павло, «ви спасенні благодаттю 

через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. 

Тому що ми – Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог 

наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували» (Ефес. 2:8-10). Вірою в 

благодать Господа ми можемо благати про Божественну допомогу для 

звільнення від боргів. Тоді будемо насолоджуватися Божим благословенням, 

яке «збагачує, і смутку із собою не приносить» (Прип. 10:22). 

 

2. Будьте святі, бо Господь святий  
У Біблії сказано, що Бог дивиться на Свій народ як на святий, вибраний, 

особливий (Вих. 19:6; 1 Петра 2:9). Ця святість виявляється в тому, що Божий 

народ дотримується Його Заповідей (П. Зак. 28:9).  
Десятина також свята (Левит 27:30-32), і приношення святі (Числ. 18:29). У 

цих текстах слово «святий» – кодеш. Отже, десятина і приношення – це кодеш, 

що означає «освячений», «відокремлений для Господа».  
Приховування десятини й приношень – це незаконне привласнення 

священних речей, які були присвячені виключно Богові і тому мають бути 

повернені Йому (Левит 5:15, 16). У старозавітних Писаннях могло бути 

відшкодування за таке приховування; це відшкодування передбачало 

викуплення  кров’ю. А також порушник «має відшкодувати. До того ж 

надбавить до вартості ще його п’яту частину й дасть усе священникові». І 

тільки після цього порушник міг отримати прощення (Левит 5:16). Отже, коли 

люди приховували десятину і приношення, вони віддалялися від Бога й не 

могли процвітати (Мал. 3:7-10), бо оскверняли святині. Господь не змінюється, 

і цей принцип відшкодування щодо десятин та приношень (Мал. 3:6-8) усе ще 

діє. «Поспішайте, мої дорогі брати і сестри, принести Богові вірну десятину, а 

також добровільні подячні дари. Багато хто не зможе отримати благословення 

доти, доки не відшкодує всіх привласнених десятин» (Е. Уайт. Поради з 

управління ресурсами. С. 86). 

 

ЧАСТИНА Б: ШУКАЙТЕ ДОПОМОГИ (ПРИП. 15:22) 
 
1. Прислухайтеся до порад друзів та професіоналів  
Іноді потрібно визнати, що ви в боргах, і шукати допомоги в друзів та 

родичів. Лікування необхідне тоді, коли борг є наслідком психологічного 

розладу (оніоманія – непереборне бажання купувати щось без необхідності, 

заради задоволення від самого процесу купівлі). У такому разі корисно 

звернутися по духовну допомогу до пастора, членів сім’ї або надійних друзів. 

Прохання про дружню підтримку може полегшити тягар та підштовхнути до 

розв’язання цієї проблеми.  
«Славі передує покірність» (Прип. 18:12). Божий народ має розглянути 

переваги, які можна отримати завдяки зверненню до мудрості й досвіду 



знавців, професіоналів у сфері фінансів та психології, бо «коли радників 

багато, вони [задуми] збуваються» (Прип. 15:22).  
«Якби ті, хто не досяг успіху в житті, побажали отримати настанову, їм би 

порадили привчати себе до самозречення і суворої економії й отримувати 

задоволення, віддаючи, а не беручи» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 3. С. 

400). 

 

2. Просіть Божественної допомоги і мудрості  
Божа допомога може виявитися в тому, що Він наділить вас 

проникливістю. У Біблії мудре управління назване Божим даром.  
У мудрої людини «завдяки розсудливості наповнюються комори усяким 

цінним і приємним добром» (Прип. 24:4). Апостол рекомендує: «Ревно дбайте 

про більші дари» (1 Кор. 12:31), але ми також можемо просити Бога про 

мудрість, щоб подбати про наші фінанси, особливо за часів економічних 

труднощів.  
Такий пошук мудрості рекомендує й апостол Яків (Якова 1:5).  
Слово «знання» (євр. даат) означає «сприйняття», «здатність», 

«проникливість». Тому матеріальному процвітанню передують обґрунтовані 

Біблією принципи ведення бізнесу: як покращити управління грошима, які Бог 

вклав у наші руки. 

 

ЧАСТИНА В: ЗАОЩАДЖУЙТЕ (ПРИП. 6:8)  
Яку богонатхненну пораду щодо заощадження пропонує Біблія?  
Будьте подібні до мурашки, яка влітку заготовляє їжу на зиму. Завжди 

відкладайте гроші. Долучіть до бюджету регулярний відсоток коштів на 

майбутнє.  
Створюй запас – таку мудру пораду Бог дав Йосипові в Єгипті (Бут. 41:46-

48). Відкладайте гроші, щоб їх вистачило на майбутнє або на час кризи. Не 

витрачайте гроші на те, що вам насправді не потрібне. «Усі Божі працівники 

мають навчитися ощадливості» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 

268). 

 

ЧАСТИНА Г: СКЛАДАЙТЕ БЮДЖЕТ (ЛУКИ 14:28–30)  
Бюджет – це інструмент фінансового планування для управління доходами 

й видатками. Складання бюджету важливе, оскільки без планування 

неможливо розраховувати на успіх у будь-якій сфері.  
«Стережіться, щоб ваші видатки не перевищували прибутків. Обмежуйте 

свої бажання!» (Е. Уайт. Християнська родина. С. 375).  
Моліться, коли складаєте бюджет. Плануйте поставити Бога на перше місце 

(Матв. 6:33). Будьте реалістами й радьтеся з іншими членами сім’ї про те, що 

буде найкращим для кожного з них. Біблія різко засуджує тих, хто не 

піклується про своїх: «Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, 

той зрікся віри і є ще гірший від невірного» (1 Тим. 5:8). Включіть у свій 



бюджет потреби незаможних і бідних, бо турбота про них є частиною чистої й 

непорочної побожності перед Богом і Отцем (Якова 1:27). 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
Попросіть одного з учнів класу прочитати вголос наведену нижче цитату. 

Потім дайте відповіді на запитання.  
«Чимало людей не навчилося планувати свої витрати так, щоб не виходити 

за межі прибутку. Вони не навчаються пристосовуватися до обставин і 

постійно позичають гроші, доки не потрапляють у борги настільки, що 

занепадають духом і розчаровуються» (Е. Уайт. Християнська родина. С. 343).  
1. Наведений вище уривок свідчить, що в суспільстві стає дедалі 

поширенішою практика перебування в боргах. Як таке поширене явище може 

змусити багатьох повірити, що заборгованість — це нормально і навіть 

прийнятно, незважаючи на тяжке становище й обмеження, до яких зазвичай 

призводить борг? Як ми маємо реагувати на таку ситуацію? (Прочитайте Римл. 

12:1, 2).  
2. Бог у Своєму завіті обіцяє, що Його народ не буде боржником серед 

інших народів (П. Зак. 28:12). Господь також встановив звільнення боржників-

одноплемінників від кредиторів кожні сім років (П. Зак. 15:1-4). Божественна 

модель щодо Його народу полягала в тому, аби серед них не було бідних і 

боржників (П. Зак. 15:4). Чому ця модель не спрацювала для Ізраїлю? Одна з 

головних причин зазначена в уривку Мал. 3:6-10. Як це може відбуватися в 

нашому житті? Поясніть. Як нам уникнути цієї пастки? 

 

3. Деякі можливі причини виникнення боргів:  
a) неконтрольовані борги, викликані природними катастрофами, 

хворобами та війнами; 

б) особиста уразливість, яка виникає через брак фінансової мудрості й 

досвіду, здібностей або навчання; 

в) самовдоволення як наслідок шкідливих звичок, хвастощів і 
марнотратства;  

г) борг, який може виникнути через певні інвестиції в бізнес, нерухомість 

чи освіту дітей.  
Попросіть учнів визначити на підставі вивченого уроку, яких боргів можна 

уникнути, а які можуть бути виправдані? Чому? 

 
 

Урок 6      4-10 лютого  
 

ЗБИРАННЯ СКАРБІВ НА НЕБІ 
 

Біблійні тексти для дослідження: 
 
Бут. 6:5–14; 13:10–12; 32:22–31; Євр. 11:8–13, 24–29; 2 Кор. 4:18. 

 

Пам’ятний вірш:  



 
«Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить 

душу свою?» (Марка 8:36). 

 
Ісус запропонував нам найкращу у світі інвестиційну стратегію, коли 

сказав: «Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії 

підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не 

нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть» (Матв. 6:19, 20). Свою 

інвестиційну стратегію Спаситель завершив словами: «Адже де ваш скарб, там 

буде й ваше серце» (Матв. 6:21). Тобто: «Покажіть Мені, на що ви витрачаєте 

свої гроші, і Я покажу вам, де перебуває ваше серце, бо куди б ви не вкладали 

свої гроші, ваше серце обов’язково піде за ними».  
Чи хочете ви, щоб ваше серце перебувало в Божому Царстві? Якщо так, 

тоді вкладайте свої гроші туди, де вони пожнуть вічні нагороди. Вкладайте свій 

час, гроші й молитви в Божу справу. Учинивши так, ви незабаром станете ще 

більш зацікавленими в цій справі і ваше серце також піде за нею. Цього тижня 

ми розглянемо тексти й ілюстрації про те, як накопичувати скарби на Небесах і 

зрештою отримати вічну нагороду. 

 
Неділя, 5 лютого   

НОЙ ЗНАЙШОВ ПРИХИЛЬНІСТЬ 
 
Слід врахувати, що людей, котрі шукають небесних скарбів, Бог часто 

закликає до серйозних змін тут, на Землі. Будьте готові, що і ви можете 

зіткнутися з тим самим, якщо потрібно.  
Прочитайте Бут. 6:5–14. Які радикальні зміни відбувалися в житті 

Ноя завдяки послуху Богові? Які уроки з історії Ноя ми можемо 

почерпнути для себе у світі, котрий потребує попередження про 

неминучу загибель? 

 

Ной міг би витратити свої час і ресурси на будівництво власного дому, але 

він вирішив радикально змінити своє життя і з нього присвятити 120 років на 

те, щоб відгукнутися на Божий заклик та побудувати ковчег.  
Багато скептиків сьогодні відкидають історію про потоп як міф. У цьому 

немає нічого нового. «Допотопний світ у своїх міркуваннях покладався на те, 

що протягом століть закони природи залишалися незмінними. Пори року 

змінювали одна одну за встановленим спочатку порядком. До того часу ще не 

було дощу; земля зрошувалася росою або легким туманом. Річки ніколи не 

виходили з берегів, але мирно котили свої води до моря. Підвладні незмінним 

законам води не залишали своїх берегів» (Е. Уайт. Патріархи та пророки. С. 

96). До потопу люди, ґрунтуючись на хибному розумінні реальності, 

стверджували, що потопу ніколи не станеться; після потопу, ґрунтуючись на 

хибному розумінні реальності, вони стверджують, що його ніколи й не було. 

Як говорить Біблія: «Немає під сонцем нічого нового» (Екл. 1:9).  
Біблія також повідомляє, що люди будуть скептично ставитися до подій 

останнього часу, як це було за часів потопу (див. 2 Петра 3:3-7). Як ми можемо 



підготуватися до майбутньої руйнації? Існує таке свідоме рішення, як 

відтермінована винагорода. Для нас воно означає, що ми повинні терпляче 

виконувати працю, до якої нас покликав Бог, сподіваючись на більш славну 

майбутню нагороду. Ми не знаємо, коли Христос повернеться. У певному сенсі 

це не має значення. Але важливо те, що ми, як і Ной, робимо все, що Бог 

наказав нам робити, навіть якщо, як і у випадку з Ноєм, це означає деякі 

радикальні зміни в житті.  
Наскільки ви були б готові значно змінити своє життя заради Бога, 

якщо, подібно до Ноя, будете покликані виконати Його наказ? 

(Підказка: див. Луки 16:10.) 

 

 

Понеділок, 6 лютого 
 
АВРААМ, БАТЬКО ВСІХ ВІРУЮЧИХ 
 
Бог закликав Аврама (пізніше перейменованого на Авраама) залишити 

своїх родичів і батьківщину й піти до краю, який Він покаже йому. Аврамові 

довелося покинути землю, де він народився і провів ранні роки. Звичайно, це 

було нелегке рішення, адже патріархові довелося відмовитися від деяких 

земних задоволень та зручностей.  
Прочитайте Бут. 12:1–3. Як в Аврамі могли благословитися всі 

земні племена внаслідок прийняття ним Божої обітниці?  

 

Це була важлива подія, яка змінила життя Аврама та його сім’ї. «Вірою 

Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, – 

послухався і пішов, не знаючи, куди йде» (Євр. 11:8). «Беззаперечний послух 

Авраама є одним з найразючіших доказів віри в усій Біблії» (Е. Уайт. 

Патріархи і пророки. С. 126).  
Більшість із нас не хотіла б залишити свою батьківщину, рідних і друзів. 

Але Аврам зробив це. Він був задоволений тим, що опинився там, де його хотів 

бачити Бог. Яким би дивним це не видавалося, але Авраам, Ісак і Яків так і не 

отримали цю землю за свого життя, проте залишилися вірними Богові.  
Прочитайте Євр. 11:8–13. Про що повідомляє нам цей уривок?  

 

Авраам був відомий як князь серед навколишніх племен. Його знали як 

щедрого, хороброго, гостинного слугу Всевишнього Бога. Свідчення патріарха 

про Бога було зразкове. Завдяки милості Господа ми є спадкоємцями разом з 

Авраамом. «Авраам повірив Богові, й це зараховано йому за праведність. 

Зрозумійте, що ті, хто від віри, – сини Авраама» (Гал. 3:6, 7). «А якщо ви 

Христові, то ви є нащадками Авраама і, згідно з обітницею, – спадкоємці» (Гал. 

3:29).  
У житті як Ноя, так і Авраама ми бачимо, що завдяки послуху Господу 

людина приймає найважливіше рішення, яке змінює її життя.  



Прочитайте 2 Кор. 4:18. Яка вістка міститься в цьому тексті для 

нас? Як вона має вплинути на наші духовні рішення? Як Мойсей та 

Авраам дотримувалися того самого принципу? 

 

Вівторок, 7 лютого 
 
ПОМИЛКОВІ РІШЕННЯ ЛОТА 
 
Коли у відповідь на Божий заклик Аврам залишив свою батьківщину, його 

племінник Лот також вирушив з ним у мандрівку. У розділі 13 книги Буття 

написано: Господь так благословив Аврама, що він був «дуже багатий на 

худобу [основний показник багатства в тій культурі], на срібло та золото» 

(вірш 2). У Лота була дрібна й велика худоба і намети (див. вірш 5). Отари 

Аврама і Лота були такі великі, що «земля їх не вміщала… тому не могли жити 

разом» (вірш 6). Щоб уникнути розбрату між їхніми пастухами, Аврам 

запропонував Лоту вибрати собі місце для проживання. Звичайно, Лот мав 

поступитися цим правом вибору Аврамові, старшому за віком, за статусом 

голови роду, а також тому, що своїм процвітанням Лот був зобов’язаний 

зв’язку з патріархом. Однак, не виявивши поваги і вдячності до свого 

благодійника, Лот егоїстично обрав землю, яку вважав найкращою з усіх 

доступних.  
Прочитайте Бут. 13:10–12. Які раціональні міркування могли 

спонукати Лота прийняти саме таке рішення? 

  

Хоч би як Лот виправдовував своє рішення оселитися в місті, там його 

спіткало нещастя, і коли Аврам почув про це, він не сказав: «Ну що ж, дуже 

шкода, Лоте. Ти пожинаєш те, що посіяв». Натомість патріарх, ризикуючи 

життям, урятував його (див. Бут. 14).  
Іноді в пошуках чогось більшого ми погано засвоюємо життєві уроки. Лот 

повернувся назад до Содома! Але зі Своєї великої милості Бог послав до Лота 

та його сім’ї вісників із попередженням про майбутнє зруйнування безбожних 

міст.  
Прочитайте Бут. 18:20–33. Що Бог сказав Авраамові про причину 

свого візиту на Землю? Якою була реакція Авраама на вістку про те, 

що Бог планує зруйнувати ці нечестиві міста?  

 
 
Оскільки Авраам турбувався про Лота та його сім’ю, він благав Господа 

зберегти ці міста, якщо в них знайдуться праведники. Патріарх почав із числа 

50 та дійшов до 10. Зі Своєї любові до людини Бог не переставав милостиво 

відповідати Авраамові, доки він не перестав просити! Два послані Господом 

ангели особисто звільнили Лота, його дружину та двох дочок. Однак його 

дружина озирнулася і стала соляним стовпом. Лот увійшов до Содома багатою 

людиною, а вийшов майже ні з чим. Якими ж обережними ми повинні бути в 

прийнятті рішень, особливо коли міркуємо лише про короткочасні доходи на 

противагу загальній картині (див. Марка 8:36, 37). 

 



Середа, 8 лютого 
 
ВІД ОШУКАНЦЯ ДО КНЯЗЯ 
 
Будучи молодою людиною, яка любить і боїться Бога, Яків опустився до 

змови зі своєю матір’ю Ревекою, щоб обманути батька й отримати його 

благословення. Неправильно почавши своє доросле життя, він змушений був 

тікати, щоб уникнути передчасної смерті. Ревека сказала Якову: «Утікай до 

мого брата Лавана... Поживи там деякий час, поки не пройде лють твого 

брата... Тоді я пошлю за тобою» (Бут. 27:43-45). Насправді Яків був відсутній 

20 років і ніколи більше не бачив своєї матері. 

 

Прочитайте Бут. 32:22-31. Про що повідомляє уривок? Які духовні 

уроки ми можемо отримати із цієї історії про Божу милість до нас, 

навіть коли приймаємо неправильні рішення?  

 
 
«Своєю покірливістю, розкаянням і самозреченням грішна, смертна 

людина перемогла Велич Неба. Тремтячими руками він ухопився за Божі 

обітниці, і Безмежна Любов не могла не відповісти на благання грішника. 

Тепер Яків ясно усвідомив свою помилку, яка призвела його до гріха, 

примусивши вдатися до обману, аби заволодіти правом первородства. Тоді він 

не довіряв Божим обітницям, а власними силами намагався досягти того, що 

Бог здійснив би Свого часу і Своїми шляхами… Яків отримав благословення, 

котрого прагнула його душа. Гріх, якого він припустився, вдавшись до 

хитрощів та обману, був прощений» (Е. Уайт. Патріархи і пророки. С. 197, 

198).  
Прочитайте Бут. 49:29–33. Хоч у Якова вже не було жодних володінь 

у Ханаані, які вказівки він дав своїм синам щодо його поховання? Хто 

також був похований у тій печері? Як ви вважаєте, чому Яків звернувся 

до синів із таким проханням?  

 

Біблія повідомляє, що всі три патріархи та їхні дружини поховані в одній 

печері. Довіра Якова до Бога була сильна, він вважав себе чужинцем і 

приходьком на Землі (див. Євр. 11:13). Хоч він пішов з дому ні з чим, але, 

незважаючи на свої помилки, повернувся до Ханаану багатою людиною.  
Незважаючи на наші помилки, Бог може продовжувати 

благословляти нас. Однак набагато краще уникати помилок від самого 

початку! Який вибір стоїть перед вами зараз та як можна уникнути 

неправильного рішення? 
  

Четвер, 9 лютого 
 
МОЙСЕЙ У ЄГИПТІ 
 
Особа Мойсея домінувала в історії Ізраїлю. Він залишився живим завдяки 

Божому провидінню, яке діяло через духовну сміливу матір і дбайливу сестру. 

Знайшовши немовля Мойсея  



в кошику з очерету, дочка фараона попросила його єврейську матір подбати 

про дитину й заплатила їй за це. Яке благословенне випробування для молодої 

матері-рабині! Йохаведа мала лише 12 років (див. Е. Уайт. Патріархи і 

пророки. С. 244), щоб навчити свою дитину молитися, довіряти Богові й 

шанувати Його, а також сформувати її характер для життя в служінні. 

Протягом багатьох років Мойсей навчався при царському дворі Єгипту. «І 

Мойсей був навчений усієї єгипетської мудрості, був сильний у своїх ділах та 

словах» (Дії 7:22). Коли Мойсей подорослішав, він прийняв свідоме рішення, 

яке змінило його життя й перебіг історії.  
Прочитайте Євр. 11:24–29. Від чого Мойсей відмовився і що обрав?  

 

Єгипет тоді був однією з найбільших держав стародавнього світу. Річка Ніл 

настільки сприяла родючості землі, що Єгипет, щедрий на врожаї, був багатою 

і могутньою країною. І Мойсей мав опинитися на вершині цього царства. 

Важко уявити собі, які спокуси того світу, світу Єгипту й усіх його скарбів, 

оточували юнака в ранні роки. Звичайно, він міг вважати привабливими 

обожнення, насолоди, багатство. Мойсей міг би легко виправдати свій вибір, 

залишившись у Єгипті та не погодившись пов’язати свою долю з натовпом 

зневажених рабів.  
Проте, як свідчить Писання, він «краще зволів терпіти з Божим народом, 

ніж тимчасово мати насолоду від гріха» (Євр. 11:25). Більша частина книги 

Вихід присвячена боротьбі й випробуванням Мойсея, який навіть після всього 

пережитого так і не зміг увійти до Обітованої землі (див. Числ. 20:12). Однак 

ми всі знаємо, що Мойсей зробив правильний вибір, навіть якщо часом 

сумнівався в правильності свого рішення. 

 

Зі світської точки зору Мойсеєві потрібно було залишитися в 

Єгипті. Але, як християни, ми дивимося далеко за межі цього світу. 

Коли нас спокушає світ, як ми можемо завжди тримати перед собою 

велику картину славного майбутнього? Чому нам так важливо це 

робити? 

 

П’ятниця, 10 лютого 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
Бог виконав Свою частину завіту, благословивши Авраама. А Авраам 

ушанував Бога тим, що не став накопичувати скарби на цій Землі. «Спадок, 

який Бог обіцяв дати Своєму народові, не в цьому світі. Авраам не володів 

землями “навіть на крок” (Дії 7:5). Він справді мав велике багатство, але ви 

трачав його на славу Божу і для добра ближніх, не вважаючи цей світ своєю 

батьківщиною. Господь покликав Авраама залишити співвітчизників-

ідолопоклонників, обіцяючи дати йому Ханаанську землю у вічну власність. 

Проте ані він, ані його син, ані онук не отримали її. Коли Авраамові потрібно 

було місце для поховання, він змушений був купити його в хананеїв. Єдиною 

його власністю в Обітованій землі стала гробниця, висічена в печері Махпела» 

(Е. Уайт. Патріархи і пророки. С. 169). 



 

Протягом усього свого життя ми іноді відчуваємо спокусу прагнути до 

багатства й неробства. Потрібна сильна віра, щоб споглядати «відтерміновану 

винагороду». «Розкішний палац фараона і царський престол 

використовувалися як приманка для Мойсея, але він знав, що в царських 

палатах гніздяться гріховні задоволення, які змушують людей забути про Бога. 

Його погляд був звернений вище – не на пишний престол і царську корону, а 

на високі почесті, яких удостоються святі Всевишнього в Божому Царстві, не 

опоганеному гріхом. Очима віри він бачив нетлінний вінець, який Цар Небес 

покладе на чоло переможця. Ця віра допомогла йому відвернутися від сильних 

світу цього та з’єднати долю з приниженим, бідним, зневаженим народом, 

котрий волів краще слухатися Бога, ніж служити гріху» (там само. С. 246). 

 

  

Запитання для обговорення:  
1. Що буде з нашим майном, коли прийде Ісус? (Див. 2 Петра 3:10). 

Що може статися з ним ще до Приходу Ісуса? (Див. Матв. 6:20) 

Чому важливо завжди розглядати все в правильній перспективі?   
2. Ісус попереджав про «оману багатства» (Марка 4:19). Що означає 

це словосполучення? Як багатство може обманути нас?  

3. У класі поговоріть про те, як Мойсей міг би виправдати своє 

перебування в Єгипті замість того, щоб залишити все й піти з 

натовпом рабів у безплідну пустелю. Що зрештою спонукало його 

прийняти таке рішення?  
 
 

Урок 6                  КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження:  
 
Бут. 6:5–14; 13:10–12; 32:22–31; 2 Кор. 4:18; Євр. 11:8–13, 24–29. 

 

ЧАСТИНА I: ОГЛЯД 

 

Ной — приклад людини, котра збирала скарби на Небесах. Він ходив з 

Богом та вірою вклав свої кошти в будівництво ковчега. Попередивши світ про 

близьку загибель від безперервного дощу, якого до потопу ще не було (Бут. 

2:6), Ной урятував себе і свою сім’ю, успадкувавши всю землю (Бут. 6:14-18). 

Авраам також, увірувавши, пішов, не знаючи, куди йде, покладаючись на Божу 

обітницю, що він стане батьком «цілих народів» (Бут. 11:30; 17:16). Пізніше 

Авраам був готовий принести в жертву свого єдиного улюбленого сина – 

найбільший скарб (Бут. 22:9; Євр. 11:17). Мойсей залишив єгипетське царство, 

вважаючи наругу Христа за найбільше багатство (Євр. 11:24-27).  
Любов до багатства може заглушити Боже Слово в серцях людей (Матв. 

13:22). Життя Лота, котрий вирушив до багатого Содома, закінчилося втратою 



і стражданнями. Покаявшись, Лот був спасенний, і його ім’я збереглося серед 

праведників (2 Петра 2:7). Пізніше деякі з його нащадків були прищеплені до 

месіанського роду (Бут. 19:30, 37; Рут 4:10; Матв. 1:5). Наші серця також 

мають бути посвячені Богові (Матв. 6:19-21). 

  

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР 

 

Скарб для Бога  
Ісус радить нам збирати скарби на Небі (Матв. 6:19, 20). Але як це робити? 

Один зі способів – інвестування. Коли ми інвестуємо в Церкву і благодійність, 

визнаючи ці аспекти Царства Божого на Землі, то збираємо скарб на Небі. 

 

A. ІНВЕСТУВАННЯ  
«Скарби земні лише тоді є благословенням, коли їх правильно 

використовують. Їхні власники повинні усвідомлювати, що ці кошти Бог 

позичив нам; їх слід з радістю витрачати для поступу Його справи» (Е. Уайт. 

Свідчення для Церкви.  
Т. 1. С. 141).  

1. Місце перебування наших скарбів свідчить про вірність, цінності й 

уподобання, зобов’язання і схильність наших сердець (Матв. 6:21). Хто любить 

гроші, той ніколи не матиме їх достатньо (Екл. 5:10). Павло називає таку 

любов коренем усього зла (1 Тим. 6:10). Наш спосіб використання власних 

грошей — це перевірка вірності для вічності (Луки 16:10, 11). Якщо ми 

вкладаємо наші гроші тільки у світські справи, то любимо мамону більше, ніж 

Бога (Луки 16:13). Господь бажає, щоб ми віддали своє серце Йому (Прип. 

23:26), і ми можемо це зробити, вкладаючи гроші в Його справу. Тому будемо 

набувати «друзів» серед тих, хто прийме нас у «вічні оселі» (Луки 16:9), де ми 

будемо любити Бога й служити Йому, а не мамоні (Луки 16:13). 

 

2. Боже доручення проголосити спасіння всім народам (Матв. 28:18-20) 

всеосяжне. Для цього потрібні великі інвестиції. 

 
А Небо вклало в наше спасіння кров Христа! Ісус, Агнець, передбачений 

ще перед заснуванням світу (1 Петра 1:18—20), пообіцяв, що Святий Дух 

завжди перебуватиме з нами як гарантія нашого викуплення (Ефес. 1:13, 14). 

Кров мучеників, пролита за Боже Слово, є найдорожчою інвестицією (Об’явл. 

6:9, 10). Померлі за Христа — це інвестори, котрі очікують спадщини – Божого 

Царства (2 Петра 3:13; Об’явл. 21:1-7). 

Інвестування через віру нашого життя і майна в поширення Євангелія 

(Матв. 28:19) є правильним способом накопичення скарбу на Небесах. 

 

Б. ПРИКЛАДИ БОЖИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 
1. Інвестування, незважаючи на протидію  



Протидія вірі приходить ззовні як гоніння (2 Тим. 3:12) й напади з боку сил 

зла (Ефес. 6:11, 12). Однак і в нас людська природа породжує пожадливість і 

гріх, які ведуть до смерті (Якова 1:14, 15). «Пожадливість тіла, пожадливість 

очей і життєва гордість… не від Отця, а від світу» (1 Івана 2:15, 16). Біблійні 

історії розповідають про ситуації, коли виконання Божих обітниць здавалося 

неможливим через протидію зсередини і ззовні. Однак вірні залишалися 

непохитними у виконанні Божих повелінь і силою Господа перемогли. 

 

 
 
2. Ной (Бут. 6)  
Ной та його сім’я зазнавали соціального тиску, їх намагалися примусити 

підкоритися панівним віруванням, оскільки їхні попередження про прийдешнє 

зруйнування потопом суперечили факту, що дощів ніколи не було. Їх 

переслідували і висміювали так звані вчені, які відкинули Божественне 

провіщення. Однак віра не завжди спирається на науку чи докази і не завжди 

узгоджується з нею.  
Сучасники Ноя не помилялися щодо природних ознак, вони просто не 

вірили в Боже одкровення. Допотопні люди вклали свій скарб (і серце) у 

матеріальні цінності, і це призвело їх до загибелі.  
Недостатньо керуватися логікою і йти в ногу з наукою та громадською 

думкою. Необхідно знати і виконувати Божу волю.  
Очевидно, Ной та його сім’я відчували величезний психологічний стрес, 

знаючи про неминуче знищення планети. Вони вистояли лише завдяки вірі, 

послуху й усвідомленню важливості дорученої Богом місії. 
 
3. Авраам (Бут. 12:1–9)  
Авраам зіткнувся з невідомістю, розлукою з рідними та небезпеками 

кочового життя під час свого тривалого перебування  в Ханаанській землі. 

Життєвий досвід заперечував можливість того, щоб він став батьком багатьох 

народів, оскільки роки йшли, а Сарра залишалася безплідною.  
І знову ми бачимо приклад того, як внутрішній страх та зовнішні докази 

воюють проти Божого Слова. Зрештою, Авраам вклав свій капітал у доручену 

йому Богом місію. Патріарх зібрав свій скарб на Небесах і став батьком 

величезної кількості людей завдяки чудовому народженню Ісака. 

 

4. Мойсей (Вих. 3:1–4:16)  
Мойсей був боязкий, але пішов говорити з найбільшим правителем на 

землі; не маючи армії, Мойсей вимагав визволення рабів. Без запасів їжі й води 

Мойсей перетнув пустелю з понад двома мільйонами чоловіків, жінок, дітей, з 

майном та худобою. За наказами і силою Бога Мойсей за допомогою простої 

палиці творив великі чудеса. Відмовившись від трону світової наддержави, 

Мойсей зрікся найбільшого земного багатства, яке тільки можна побажати, і 

збирав собі скарби на Небесах. 

 

 



C. ПРИКЛАДИ ПОГАНИХ ІНВЕСТУВАНЬ  
1. Психологічно люди віддають перевагу негайному виконанню своїх 

бажань і забаганок або тим потребам і бажанням, які є перед їхніми очима. 

Справді, «надія, яка довго не збувається», пригнічує (Прип. 13:12). Тому 

необхідне терпіння, щоб чекати виконання Божих обітниць у призначений Ним 

час (Римл. 8:25). Люди схильні шукати миттєвого задоволення своїх бажань та 

якнайшвидшого виконання обітниць.  
Яків і Лот були недалекоглядні в певні моменти свого життя. Тому їм 

довелося зазнати втрат, поки вони не віддали все Христу і не прийняли 

Божественну милість.  
Ми не завжди отримуємо негайну відповідь на наші молитви, не завжди 

відбувається так, як нам хотілося б. Тоді доречна така настанова: «Ідіть 

вузьким шляхом віри, повністю довіртеся обітницям Господа. Довіряйте 

Богові, коли ви в темряві; це саме час для виявлення віри» (Е. Уайт. Свідчення 

для Церкви. Т. 1. С. 166). 

Бог призначив Якову стати спадкоємцем обітниць і благословень завіту, які 
належали Ісаву за правом народження. Замість того щоб довіритися 
Провидінню і терпляче чекати виконання обітниці у визначений Богом час, 

Яків погодився на поспішний план своєї матері обманути й викрасти 
благословення, яке за Божою обітницею і так належало йому (Бут. 27). Якби не 
сила віри, що стримувала Якова, він перетворився б на безрозсудного хитруна, 
котрий поспішає будь-що досягнути вигідного для себе результату. Після Бет-
Елу (Бут. 28:11-22) Яків був зворушений і перетворений видінням сходів, що 
з’єднували Небо і Землю (Івана 1:51). Під час боротьби на березі потоку Яббок 
(Бут. 32:24-29), після довгих ридань і благання (Осії 12:4, 5), йому було дано 
ім’я Ізраїль. Зміна імені ознаменувала його поєдинок з Богом та перемогу. Ця 

перемога Якова є досвідом усіх спасенних.  
2. Амбіційний Лот шукав вигоди та прибутку. Він вибрав місто на 

найкращому торговому шляху, із зеленими рівнинами й великим споживчим 

ринком. Він збудував свій дім  
у безбожному Содомі, залишивши кочове життя Авраама (Бут. 13:10-13). 

Унаслідок цього Лот втратив усе матеріальне майно та частину своєї сім’ї. 

Його мрії щодо процвітання зруйнувалися, і через свій недалекоглядний вибір 

він був змушений тікати в гори з двома дочками (Бут. 19:15-30).  
Заклик Ісуса актуальний і сьогодні: довіряйте Божественному провидінню 

та збирайте скарби на Небі (Матв. 6:19-21). Інвестуйте в проповідь Євангелія, 

доки є час.  
«Нині їм відкривається чудова можливість використовувати свої кошти 

заради стражденного людства, а також для поступу справи істини» (Е. Уайт. 

Свідчення для Церкви. Т. 1. С. 638). 

 
ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Попросіть одного з учнів класу прочитати вголос наведені нижче цитати. 

Потім дайте відповіді на запитання. 

  



Віра і терпіння  
«Чимало людей втрачає спокій, не знаючи, чим закінчиться та чи інша 

справа. Люди не переносять невизначеності, виявляють нетерпіння, 

відмовляючись чекати, аби побачити Боже спасіння» (Е. Уайт. Патріархи і 

пророки. С. 687).  
Тиск обставин змусив Лота і Якова прагнути успіху, не чекаючи Божого 

ідеального моменту.  
1. Яких запобіжних заходів ми повинні вжити, щоб з нами не трапилося 

те, що сталося з Лотом та Яковом? 

2. Як терпляче очікування відповіді від Бога без неспокійного прагнення 

матеріальної безпеки сприяє розвитку вірності в десятинах і пожертвуваннях?  
3. Чи виявляєте ви занепокоєння, коли не можете відразу дізнатися 

результат справи? Як ви вважаєте, чому багатьом з нас так важко терпляче 

витримувати невизначеність у житті й чекати на Боже спасіння? Як і чому 

нетерпіння заважає вірі? (Євр. 11:1, 2, 6; 6:15; 10:36). 

 

Віра і діла  
«Ті, хто продовжує триматися за свої земні скарби і не бажає правильно 

розпорядитися тим, що позичене їм Богом, утратять свої скарби на Небесах, 

утратять вічне життя» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 1. С. 173) . 

 

Спасіння дароване через віру (Ефес. 2:8-10).  
1. Як вірність у десятинах, пожертвуваннях і допомозі нужденним сприяє 

спілкуванню з Богом та свідчить про довіру до Його провидіння?  

2. Як вірність у десятинах та пожертвуваннях впливає на нашу віру? 

 

 Урок  7            11-17 лютого  

НАЙМЕНШИМ ІЗ БРАТІВ 

 

Біблійні тексти для дослідження: 
 
Луки 4:16–19; 19:1–10; Ісаї 61:1, 2; П. Зак. 15:11; Матв. 19:16–22; Йова 

29:12–16. 

 

Пам’ятний вірш:  
 
«Тоді Цар скаже тим, які праворуч: Прийдіть, благословенні Мого 

Отця, успадкуйте Царство, приготоване вам від створення світу!» (Матв. 

25:34). 

 

У Біблії часто згадуються приходьки (їх також називають іноземцями, 

іноплемінниками, чужинцями), сироти і вдови. Ці люди можуть належати до 

категорії, яку Ісус назвав Своїми найменшими братами (див. Матв. 25:40).  



Як ми можемо визначити цих людей сьогодні? Приходьками в біблійні 

часи були люди, змушені залишити свою батьківщину, можливо, через війну 

чи голод. У наш час це мільйони біженців, котрі втратили все через обставини, 

у яких ці люди опинилися не з власної волі.  
Сироти – це діти, які втратили батьків унаслідок війни, нещасного випадку 

чи хвороби. До цієї групи належать і ті, чиї батьки перебувають у в’язниці або 

відсутні з інших причин. Яке широке поле для служіння відкривається тут!  
Вдови – це жінки, які втратили своїх чоловіків з тієї самої причини, що й 

сироти. Багато таких жінок є головами неповних сімей і можуть скористатися 

допомогою церкви.  

Оскільки ми управителі Божими справами, допомога бідним — це не 

просто одна із чеснот, а наслідування прикладу Ісуса й послух Його Заповідям. 

 

Неділя, 12 лютого 
 
ЖИТТЯ І СЛУЖІННЯ ІСУСА 
 
На початку Свого громадського служіння Ісус вирушив до Назарета, 

розташованого в Галилеї. Це було Його рідне місто,  
і місцеві жителі вже чули про Його служіння й чудеса. За своїм звичаєм Він 

відвідував суботні богослужіння в синагозі. Хоч Ісус не виконував обов’язків 

рабина, служитель передав Йому сувій пророка Ісаї і попросив прочитати 

Писання. Ісус прочитав тексти Ісаї 61:1, 2.  
Прочитайте уривок Луки 4:16-19 та порівняйте його з текстами Ісаї 

61:1, 2 (див. також Луки 7:19-23). Як ви вважаєте, чому Ісус вибрав 

саме це місце з Писання? Чому ці вірші із книги Ісаї вважалися 

месіанськими? Що вони повідомляли про діяльність Месії? 

 
 
Релігійні лідери Ізраїлю не надавали значення пророцтвам про Месію-

Страдника і неправильно пояснювали пророцтва про славу Його Другого 

приходу. Тому більшість людей повірила в хибну ідею, що завдання Месії – 

звільнити їх від римських завойовників та гнобителів. Думка про те, що місія 

Христа викладена в текстах Ісаї 61:1, 2, шокувала їх.  
На бідних зазвичай дивилися зверхньо і недобросовісні чиновники, такі як 

збирачі податків, і ділові люди, і навіть їхні сусіди. Існувала думка, що бідність 

— це Боже прокляття і бідні самі винні в тому, що опинилися в такому 

становищі. З цієї причини мало хто співчував бідним та піклувався про них. 

Однак любов Ісуса до бідних була однією з найбільших ознак Його 

месіанства, це видно з відповіді Христа на запитання Івана Хрестителя про 

Нього як Месію (див. Матв. 11:1-6). «Як і учні Спасителя, Іван Хреститель не 

розумів природи Христового Царства. Він чекав, що Ісус посяде престол 

Давида, проте час минав, а Спаситель не виявляв жодних претензій на царську 

владу. Івана охоплювали тривога й розгубленість» (Е. Уайт. Бажання віків С. 

215).  
«Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем – це 

відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу» 



(Якова 1:27). Як цей вірш має допомогти нам встановити наші релігійні 

пріоритети? 

 

Понеділок, 13 лютого 
 
БОЖА ПОСТАНОВА НА КОРИСТЬ БІДНИХ 
 
Біблія містить безліч Божих постанов на користь бідних, чужинців, вдів та 

сиріт. Наприклад: «Шість років будеш засівати свою землю й збиратимеш її 

врожай. Але сьомого року залишиш її в спокої, необробленою. Нехай 

скористаються нею убогі з твого народу, а залишками після них живитимуться 

дикі тварини. Так само учиниш зі своїм виноградником та зі своїм оливковим 

садом» (Вих. 23:10, 11).  
Прочитайте Левит 23:22 та П. Зак. 15:11. Наскільки б не 

відрізнялися умови життя стародавнього Ізраїлю від нашого 

сьогоднішнього життя, які принципи ми повинні почерпнути з 

наведених віршів?  

 
 
Слово «брат» у прочитаних текстах означає «брат-ізраїльтянин» або 

«одновірець». Ми також вважаємо братами гідних бідняків та «Моїх 

найменших братів». У книзі Псалмів дано вказівки, як ми маємо ставитися до 

нужденних. «Судіть справедливо бідного і сироту, захищайте права 

пригніченого і вбогого. Визволяйте з рук нечестивих слабких і нужденних, 

спасаючи їх» (Псал. 82:3, 4). Цей уривок свідчить про нашу участь не тільки в 

забезпеченні нужденних їжею.  
Господь проголошує особливі обітниці для тих, хто допомагає бідним. 

«Хто дає убогому, той не матиме недостатку, а хто відвертає від нього свої очі, 

на тому багато проклять» (Прип. 28:27). «Якщо цар судитиме бідних 

справедливо, то його трон зміцниться назавжди» (Прип. 29:14). «Блаженний, 

хто дбає про бідного. У час недолі Господь і його врятує» (Псал. 41:2).   У 

стародавньому Ізраїлі турбота про бідних завжди була пріоритетною чеснотою, 

хоч часом її не брали до уваги. 

З іншого боку, уже ближче до нашого часу, особливо в Англії, під 

впливом сумнозвісного «соціального дарвінізму» багато хто вважав: не існує 

жодного морального обов’язку допомагати бідним і робити це не слід. 

Дотримуючись законів природи, де сильні виживають за рахунок слабких, 

соціальні дарвіністи вважали, що допомагати всім бідним, хворим і нужденним 

шкідливо для суспільства, оскільки, розмножившись, вони лише послаблять 

суспільний устрій нації загалом. Яким би жорстоким не було таке мислення, 

воно стало логічним наслідком віри в еволюцію та її хибну філософію.  
Євангеліє – це Добра вістка про те, що Христос помер за кожну 

людину. Як Євангеліє впливає на наше ставлення до людей незалежно 

від їхнього соціального стану? 

 

 

 



Вівторок, 14 лютого 
 
БАГАТИЙ МОЛОДИЙ НАЧАЛЬНИК 
 
Ми мало що знаємо про багатого молодого начальника, згаданого в 

Євангелії. Знаємо лише, що він цікавився духовними питаннями. Побачивши, 

як Ісус благословив дітей, він підбіг до Нього, упав перед Ним на коліна й 

поставив запитання, яке хвилювало його (Марка 10:17). Ця історія настільки 

важлива, що записана в усіх трьох синоптичних Євангеліях: Матвія (19:16–22), 

Марка (10:17–22) і Луки (18:18–23).  
Прочитайте уривок Матв. 19:16–22. Що означає відповідь Ісуса 

юнакові: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, 

роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за 

Мною»?  

  
Ісус не вимагає від більшості з нас продати своє майно і роздати гроші 

бідним. Однак гроші були кумиром для цього юнака. Відповідь Ісуса може 

здатися суворою, проте Він знав: для молодого начальника це була єдина надія 

на спасіння. 

Євангеліє повідомляє, що юнак відійшов зі смутком, оскільки був дуже 

багатий. Це свідчить про те, що він справді «поклонявся» своїм грошам. Йому 

було запропоновано вічне життя й місце в найближчому оточенні Ісуса («йди 

за Мною» — саме такими словами Ісус закликав Своїх учнів). Писання більше 

ні чого не повідомляє про цього молодого чоловіка. Він проміняв вічність на 

свої земні володіння.  
Який жахливий вибір, чи не так? Який сумний приклад відкинення 

відтермінованої винагороди (див. попередній урок)! Рішення багатого 

молодого начальника було фатальне, адже, незалежно від того, що матеріальне 

багатство може дати людям зараз, рано чи пізно вони помруть, багатство 

перетвориться на порох і кожен зіткнеться з перспективою вічності. А тим 

часом безліч багатих людей виявили, що їхнє багатство не дає їм ані миру, ані 

щастя, на які вони розраховували. Біографії багатьох мільйонерів свідчать, які 

нещасні вони були. У всій зареєстрованій історії одне з найкращих свідчень 

про те, наскільки марним може бути багатство саме собою, міститься в книзі 

Еклезіяста. Які б уроки ми не почерпнули із цієї розповіді, одне стає явним: за 

гроші не можна купити мир і щастя.  
«Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто 

погубить свою душу задля Мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка 

користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? 

Або що дасть людина взамін за душу свою?» (Марка 8:35–37). Що 

означає втратити своє життя заради Євангелія? 

 

Середа, 15 лютого 
 
ЗАКХЕЙ 
 
Закхей був багатим євреєм, котрий заробляв гроші як збирач податків 

(митник) для римлян, яких ненавиділи юдеї. За це, а також за те, що він та інші 



митники стягували податків більше, ніж вимагали римляни, Закхея ненавиділи 

й називали грішником. 

Цей митник жив у розташованому на торговому шляху Єрихоні, де 

укладалося безліч комерційних угод. Зустріч Закхея з Ісусом не була 

випадкова. Під впливом проповіді Івана Хрестителя збирач податків усвідомив 

власну гріховність і хотів щось змінити у своєму житті. Він уже чув про Ісуса і 

хотів побачити Його. Містом пройшла чутка, що до Єрихона прибуде Ісус зі 

Своїми учнями. Його шлях пролягав із Галилеї через Єрихон, це була остання 

подорож Христа до Єрусалима. Перші слова Спасителя до Закхея показали, що 

Він знав про митника все.  
Прочитайте Луки 19:1–10. Чим відрізнявся досвід цієї багатої 

людини з Ісусом від досвіду багатого молодого начальника?  

 
 
Закхей та багатий молодий начальник мали кілька спільних якостей. 

Обидва були багаті, обидва хотіли побачити Ісуса, й обидва бажали вічного 

життя. Однак на цьому подібність закінчується. 

Зверніть увагу: коли Закхей сказав, що половину свого майна віддасть 

бідним (див. Луки 19:8), Ісус прийняв цей жест як вияв справжнього досвіду 

навернення. Він не сказав йому: «Вибач, Закхею, але, як і у випадку з багатим 

молодим начальником, або все, або нічого. Половина не годиться». Чому? 

Звичайно, Закхеєві подобалося його багатство, проте воно не було для нього 

кумиром, як для багатого юнака. Хоч ми не знаємо подробиць розмови Ісуса із 

Закхеєм, але саме митник першим заговорив про своє рішення віддати 

половину майна бідним. А у випадку з багатим молодим начальником Ісусові 

довелося закликати його віддати все, інакше багатство погубить його. Хоч 

Закхеєві, як і будь-якій багатій людині, необхідно було пам’ятати про 

небезпеки, пов’язані з багатством, воно не поневолило його, як багатого 

молодого начальника. 

 

«Коли багатий юнак відійшов від Ісуса, учні дивувалися словам Учителя: 

“Як важко тим, що надіються на багатство, увійти в Царство Боже!” (Марка 

10:24). Вони вигукували один до одного: “Хто ж тоді може спастися?” (Марка 

10:26). А тепер отримали наочний доказ істинності Христових слів: 

“Неможливе для людей є можливе для Бога” (Луки 18:27). 

Вони побачили, як благодаттю Божою багата людина може увійти до 

Царства» (Е. Уайт. Бажання віків. С. 555). 

 

Четвер, 16 лютого 
 
ЗВЕРНИ УВАГУ НА МОГО СЛУГУ ЙОВА 
 
Прочитайте Йова 1:8. Як Сам Бог охарактеризував Йова? 

 
Нас вражає, що Сам Бог назвав Йова «бездоганним» і «справедливим»; 

причому настільки богобійним і справедливим, що тоді ніхто на Землі не міг з 

ним зрівнятися!  



Навіть після того як Йова спостигали катастрофа за катастрофою, Господь 

повторював Свої слова, сказані про патріарха спочатку, що на Землі немає 

нікого подібного до нього – непорочного, справедливого, богобійного, який 

уникає всякого зла. Але далі в історії Йова відзначено ще одну його чесноту. 

Бог підтвердив, що патріарх володів усіма згаданими Ним якостями, 

зазначивши: «Ти переконував Мене, щоб його безневинно погубити» (Йова 

2:3).  
Ми отримуємо потужний доказ непорочності Йова в тому, що він 

відмовився залишити Бога, незважаючи на всі нещастя і навіть незважаючи на 

гіркий докір дружини: «Ти все ще тримаєшся своєї бездоганності? Краще вже 

прокляни Бога й помри» (Йова 2:9). Але поряд з усім цим книга розкриває ще 

один аспект життя Йова до того, як розгорнулася драма.  
Прочитайте Йова 29:12–16. Як ці слова ще більше розкривають 

характер Йова? 

 
 
Можливо, найважливішими тут є слова Йова: «А тяжбу, якої я не знав, 

ретельно досліджував» (Йова 29:16). Інакше кажучи, Йов не просто чекав, коли 

якийсь жебрак у лахмітті підійде до нього за милостинею. Навпаки, патріарх 

був активний у пошуках нужденних, а потім задовольняв їхні потреби.  

Еллен Уайт радила: «Не чекайте, поки вони [бідні] звернуть вашу увагу на 

свої потреби. Чиніть так, як Йов. Він уважно досліджував усе, що йому було 

невідомо. Дослідіть і дізнайтеся, хто й чого потребує та як можна найкраще 

задовольнити потреби цих людей» (Свідчення для Церкви. Т. 5.  
С. 151). Такий рівень управління грошима та розпорядження Божими 

ресурсами виходить за рамки нинішньої практики багатьох дітей Божих.  
Прочитайте Ісаї 58:6–8. Як ми можемо застосувати цю давню 

пораду у своєму житті? 

 

П’ятниця, 17 лютого 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
«”Коли прийде Син Людський у Своїй славі й усі ангели з Ним, тоді сяде на 

престолі Своєї слави; і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх один від 
одного” (Матв. 25:31, 32). Таку картину великого судного дня Христос 
зобразив перед Своїми учнями на Оливній горі. Він показав, що того дня 
рішення буде прийняте на підставі єдиного критерію. Коли перед Спасителем 

зберуться народи, там будуть тільки два класи людей, а їхня вічна доля 
залежатиме від того, що вони зробили або знехтували зробити задля Нього для 
бідних і стражденних» (Е. Уайт. Бажання віків. С. 637).  

«Коли ви відчиняєте свої двері для нужденних і стражденних дітей Христа, 

то приймаєте невидимих ангелів. Ви маєте дружнє спілкування з небесними 

істотами. Вони приносять із собою святу атмосферу радості й миру. Ангели 

приходять із хвалою на устах, а у відповідь на Небесах лунає чудова мелодія. 

Кожен учинок милосердя відгукнеться там музикою. Небесний Отець зі Свого 

престолу дивиться на безкорисливих працівників як на Свій найцінніший 

скарб» (там само. С. 639). 



 

Запитання для обговорення: 

1. «Адже убогі не переведуться на цій землі» (П. Зак. 15:11). Це Боже 

пророцтво було проголошене тисячі років тому, але, на жаль, воно 

виконується й у наші дні. Як ми маємо реагувати на нього сьогодні? Деякі 

використовують ці слова для виправдання своєї відмови від допомоги 

бідним, розмірковуючи так: «Бог сказав, що бідні завжди будуть серед нас, 

отже, така доля». У чому хибність такого погляду? 

 

2. Апостол Павло писав: «Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не 

носилися високо й не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, 

Який нам усе дає щедро, для насолоди, щоб ми чинили добро, 

збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися, збираючи собі 

скарб – добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя» (1 Тим. 

6:17–19). Зверніть увагу: існує небезпека надіятися на своє багатство, а не 

на живого Бога. Чому це так легко зробити багатим людям, хоч вони 

знають, що зрештою навіть усі їхні гроші не збережуть їм життя? Чому ми 

всі повинні бути обережні і покладатися тільки на живого Бога?  
 
 

Урок 7              КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження:  
 
Луки 4:16–19; Ісаї 62:1, 2; П. Зак. 15:11; Матв. 19:16–22; Луки 19:1–10; 

Йова 29:12–16. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Бог хотів благословити Свій народ, щоб серед нього не було бідних (П. Зак. 

15:4). Однак бідність існуватиме аж до Другого приходу Христа (П. Зак. 15:11; 

Матв. 26:11). Тому місія Спасителя включала духовну допомогу тим, хто 

страждав через фінансові проблеми (Луки 4:18, 19; 7:19-22). Любов до ближніх 

і допомога нужденним – це Божественна заповідь для тих, хто прямує за 

Спасителем (П. Зак. 15:11).  
Благодійність в Ізраїлі була колективним та індивідуальним обов’язком, 

про що свідчать Божі повеління ізраїльтянам кожні сім років залишати землю в 

спокої (Вих. 23:10, 11), не дожинати до краю свого поля (Левит 23:22) і давати 

можливість голодному поїсти з чужого поля (П. Зак. 23:25). Писання навчає 

нас бути активними в благодійності (Йова 29:12-16; Ісаї 58:6-8), яка є проявом 

чистої й непорочної побожності (Якова 1:27). Любов до нужденних приносить 

Божественні благословення (Прип. 28:27). Допомагаючи страждальцям, ми 

допомагаємо Господу в особі нужденних (Матв. 25:35-40).  
Йов був праведний, він любив бідних і допомагав їм так, наче вони були 

членами його сім’ї (Йова 29:16). Апостоли залишили все, щоб прямувати за 



Спасителем (Матв. 19:27), а багатий юнак відвернувся від перспективи 

учнівства, відмовившись пожертвувати своє майно бідним, оскільки його 

любов до свого багатства була понад усе (Матв. 19:16-22).  
Як вірність у десятинах і приношеннях є показником наших взаємин з 

Богом (Мал. 3:6-10), так і безкорислива допомога слабким і незаможним 

свідчить про справжній духовний досвід, як сталося при наверненні Закхея 

(Луки 19:1-10). 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР 

 

Згідно з досконалим Божим планом, усі мали насолоджуватися достатком 

Божественних обітниць (П. Зак. 15:4), проте поки в гріховному суспільстві 

існують жадібність і сріблолюбство, бідність залишається реальністю. Тому ми 

покликані простягати руку допомоги нужденним (П. Зак. 15:11).  
Тепер ми розглянемо, що Біблія говорить про бідність і благодійність, і 

спробуємо застосувати отримані знання в практичному житті. 

 

1. Найменші з братів (див. Матв. 25:35–40)  
На підставі біблійних посилань можна виділити конкретні групи 

нужденних і страждальців, які потребують захисту. Отже, до них належать:  
(а) люди, не спроможні забезпечити свої матеріальні потреби (отже, не 

здатні жити гідним життям) через соціальне відкидання або забобони 

(наприклад, ув’язнені, прокажені, приходьки);  
(б) люди, які зазнають крайніх економічних поневірянь через несприятливі 

умови (бідні, хворі, потерпілі від стихійних лих, війни);  
(в) люди з фізичними обмеженнями (німі, сліпі, кульгаві);  
(г) люди емоційно пригнічені, психологічно не здатні подбати про себе без 

сторонньої допомоги (перебувають у глибокій депресії, психічно хворі, 

помираючі);  
(д) жертви власних помилок, пригноблення, несправедливості (покинуті, 

вигнанці, в’язні, жертви несправедливості, жорстокості, експлуатації);  

(e) люди, котрі потребують допомоги, щоб почати нове життя (див. 

Левит 23:22; П. Зак. 15:11; Луки 4:18, 19; Ісаї 61:1, 2; Йова 29:12-16; Матв. 

11:28-30; 25:35-40; Луки 7:20-22).  
Обставини бідності й питання, чи несе нужденний відповідальність за своє 

зубожіння, не мають значення. Не має значення і питання про те, заслуговує 

така людина допомоги чи ні. Навіть людина з народу-суперника має бути 

об’єктом нашої любові в практиці благодійності, як бачимо в притчі про 

милосердного самарянина (Луки 10:28-37). 

 

2. Викупитель, близький родич  
У Старому Завіті викупитель (євр. гоел) був близьким родичем, 

зобов’язаним урятувати й звільнити члена сім’ї від рабства і злиднів. Ця місія 

також передбачала зобов’язання близького родича одружитися з бездітною 



вдовою свого брата, щоб вона не залишилася без засобів для існування (Левит 

25:25, 48, 49; П. Зак. 25:5; Рут 2:20). Юдеї зазвичай застосовували цю 

постанову лише до представників вибраного народу. 

 

Проте в історії про милосердного самарянина Ісус показує, що постанова 

про родича, котрий допомагає своєму братові, не пов’язана з кровними узами, 

релігією чи національністю. Самарянин, чужий і зневажений, який є 

викупителем (спасителем) у цій історії, повівся як близький родич побитого 

єврея, залишеного співвітчизниками помирати на узбіччі дороги (Луки 10:29-

37). Обов’язок любити ближнього – це друга з двох великих заповідей (Луки 

10:27, 28), на яких ґрунтується весь Закон і Писання пророків. Ми повинні 

любити одне одного і слушної пори ставати викупителями ближніх. Слово 

«ближній» має викликати співчутливу практичну любов, яку Бог повелів 

виявляти сім’ям в Ізраїлі. Цю любов необхідно поширювати на все людство в 

усій повноті.  
Бог послав Свого Сина у світ (Івана 3:16), щоб спасти всіх людей без 

винятку. Ісус — найвищий приклад Родича-Спасителя, нашого найближчого 

Родича, Котрий прийшов спасти нас від нужди, страждань і вічної загибелі. 

Його приклад має бути еталоном для наших людських стосунків, особливо в 

Церкві й у взаєминах з бідними і страждальцями. Тому ми не повинні 

відмовляти в допомозі нікому, натомість пропонувати їжу й воду навіть нашим 

ворогам (Прип. 25:21, 22; Римл. 12:20, 21). Однак пам’ятайте: мета 

благодійності — наскільки можливо мотивувати людину і створити для неї 

можливість подбати про себе самостійно.  
Люди, котрі страждають від гонінь за свою віру, також є особливими, 

найменшими з братів Господа, громадянами Царства Небесного (Матв. 5:10, 

11). 

 

3. Способи допомогти бідним  
Деякі критикують благодійність як засіб контролю панівних класів над 

бідними або як стратегію, яка дозволяє уникнути конфлікту між силами 

капіталу і праці. Інші вважають, що благодійність посилює жебракування та 

паразитичну залежність, на противагу реабілітаційним зусиллям щодо 

розширення прав і можливостей, а також щодо розвитку особистості. 

 

Однак Писання рекомендує негайні заходи (П. Зак. 15:11; Ісаї 58:6, 7), щоб 

допомогти бідним людям, котрі перебувають на шляху до економічного 

відновлення. Яких би заходів не було вжито, допомога нужденним і 

страждальцям має бути захисна. Тобто допомога бідним не повинна 

породжувати непотрібну залежність від доброчинців, а має бути спрямована на 

захист бідних від експлуатації (П. Зак. 15:1, 2; Левит 25:9-19). Такий 

реабілітаційний план відновлення включає турботу про емоційне й духовне 

відновлення нужденних поряд з повагою їхньої гідності (Ісаї 58:6-8; Луки 4:16-

19). 



 

Деякі поради щодо допомоги бідним  
а. Особистий план і церковний проєкт. Члени Церкви можуть скласти 

особистий план підтримки, щоб допомогти комусь із нужденних. Вони також 

можуть разом працювати як волонтери в освітньому проекті громади, який 

передбачає розвиток життєвих навичок та особистісне зростання.  
б. Спеціальний фонд для найбідніших. Кожен член Церкви може виділяти 

певну суму або відсоток із сімейного бюджету для регулярної допомоги 

нужденним, а також жертвувати на проекти з покращення добробуту й 

розвитку, які здійснює місцева церква.  
Гроші в руках кожного віруючого мають бути розділені на три рівних 

частини: (а) насамперед Богові, через десятину та приношення (Мал. 3:8-10; 

Матв. 6:33); (б) сім’ї (1 Тим. 5:8); (в) нужденним (Гал. 2:10; Якова 1:27). Однак 

важливо пам’ятати: «Десятина має особливе значення. Її не можна вважати 

фондом для допомоги бідним; вона призначена для підтримки тих, хто несе 

Божественну вістку світові; її ніколи не слід використовувати для інших цілей» 

(Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 103).  
Крім приношень до святині, Біблія згадує про благодійні надходження з 

інших джерел, таких як збирання колосся і плодів (П. Зак. 24:19-22; Левит 19:9, 

10), їжа з чужого поля (П. Зак. 23:24, 25) і добровільні ініціативи (Прип. 29:7; 

Ісаї 58:7). 

 

Існував внесок, який ізраїльтяни називали «другою десятиною» (євр. 

маасер шені) від усього приросту (П. Зак. 14:28, 29; 26:12, 13); його відкладали 

на релігійні витрати сім’ї та благодійність.  
Кожен побожний ізраїльтянин мав витрачати в Єрусалимі десяту частину 

приросту своєї землі як другу десятину (див. Joachim Jeremias, Jerusalem в Time 

of Jesus: Рp. 28, 57).  
Прочитайте в книзі Еллен Уайт «Патріархи і пророки» інформацію про 

другу десятину в розділі «Божа турбота про бідних».  
в. Турбота про бідних – ознака Божої праведності в житті християнина. У 

Біблії ми читаємо про багатих релігійних людей: Йов, молодий начальник, 

Закхей. Їхні історії свідчать: ставлення до багатства і до бідних – це показник 

духовності людини. 

 

В історіях цих трьох чоловіків акцент зроблено на їхньому духовному 

досвіді, а не на людях, котрі скористаються їхньою благодійністю. Біблійні 

розповіді визначають духовний діагноз кожного героя, використовуючи 

благодійність як еталон. 

Йов розумів, що благодійність була плодом Божої праведності в його житті 

(Йова 29:12-16). Навернення Закхея стало очевидним, коли він вирішив 

відшкодувати заподіяну людям шкоду й віддати половину свого маєтку бідним 

(Луки 19:1-10). Якби багатий юнак роздав своє багатство бідним та пішов за 

Ісусом, це дало б йому можливість стати учнем Царя царів і, можливо, 



урятувати своє життя під час зруйнування Єрусалима, яке відбулося приблизно 

через 40 років. Між юнаком та спасінням стояло його багатство (Матв. 19:16-

22). Хоч як сумно, але юнак цінував своє майно більше, ніж Того, Хто давав 

йому силу набувати багатство. 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Турбота про бідних – це заповідь Божественного завіту (П. Зак. 15:7) та 

ознака чистого, непорочного благочестя перед Богом (Якова 1:27).  
1. Що спільного між заповіддю про десятину та християнською любов’ю? 

2. Як благодійність пов’язана із християнською любов’ю? (1 Кор. 13:1-3). 

Ми допомагаємо Христу, коли дбаємо про нужденних (Матв. 25:35-46). 

Попросіть одного з учнів прочитати вголос наведену нижче цитату. Потім 

дайте відповіді на запитання. 

«Я бачила, що, згідно з Божим провидінням, вдови і сироти, сліпі, глухі, 

кульгаві та хворі опиняються в тісному християнському спілкуванні з Божою 

Церквою, щоб діти Божі були випробувані і щоб відкрився їхній справжній 

характер» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 3. С. 511).  
Чому важливо розуміти концепцію благодійності як заповідь любові, а не 

як варіант поведінки в нашому християнському житті? У який спосіб 

благодійність відкриває істинність нашого визнання віри?  
«Ті, хто стоїть ліворуч від Христа, хто, нехтуючи бідними та 

страждальцями, знехтував Самим Господом, не усвідомлюють своєї вини. 

Сатана засліпив їх; вони не зрозуміли, у якому боргу перед братами. Ці люди 

дбали лише про себе, не турбуючись про потреби інших» (Е. Уайт. Бажання 

віків. С. 639). 

 

Чому ми не можемо заявити перед Богом, що не знали про свої обов’язки 

щодо бідних та нужденних? Тепер, коли ми знаємо, якою буде наша відповідь? 

 

Урок 8        18-24 лютого  

ПЛАНУВАННЯ УСПІХУ 

 

Біблійні тексти для дослідження: 
 
Екл. 12:1; Бут. 2:15; 39:2–5; 1 Тим. 5:8; Колос. 3:23, 24; Прип. 3:5–8. 

 

Пам’ятний вірш:   
«Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. 

Знайте, що від Господа одержите нагороду – спадщину, адже служите 

Господеві Христові!» (Колос. 3:23, 24). 

 



Більшість людей хоче прожити успішне, щасливе життя. Звичайно, у 

грішному світі, де трагедія й нещастя можуть статися раптово, досягнути цієї 

мети не завжди легко. 

До того ж постає запитання: як ми визначаємо успіх? Проаналізуємо життя 

Йосипа. Чи можна назвати його успішним? 

А якщо воно було успішним, то коли? З рідного дому – до ями, з ями – у 

рабство, з рабства – до в’язниці, з в’язниці – до палацу… А що можна сказати 

про Івана Хрестителя? Він пройшов шлях постійної боротьби та протидії, 

в’язницю, мученицьку смерть. Наскільки успішним було його життя? Знову ж 

таки, усе залежить від того, як ви визначаєте слово «успішне». 

Цього тижня ми розглянемо поняття успіху в контексті основних 

принципів управління та фінансових відносин. Незалежно від того, хто ми і де 

живемо, фінанси та фінансові відносини є частиною нашого життя, 

подобається нам це чи ні. 

Які ж практичні кроки ми можемо зробити на цьому шляху, котрі, хоч і не 

гарантують успіху, проте можуть допомогти нам уникнути поширених пасток і 

помилок, що перешкоджають фінансовому успіху. 

 

Неділя, 19 лютого 
 
СПОЧАТКУ ПРО ГОЛОВНЕ 
 

Прочитайте Екл. 12:1. Яка вістка для нас міститься в тексті? 

 
У міру дорослішання молоді виникають запитання про те, як забезпечити 

їхні основні потреби в їжі, одязі й житлі. Сам Ісус навчає нас, як розставити 
пріоритети в нашому житті: «Шукайте насамперед Царства Божого і Його 
праведності, а це все вам додасться» (Матв. 6:33). Літнім людям, котрі в 
молодості не обрали Ісуса своїм Господом і Спасителем, необхідно прийняти 
правильне рішення, поки ще є час.  

Як свідчать тексти Бут. 28:20-22, Яків зробив низку важливих виборів у 

житті, як духовних, так і фінансових. У видінні Господь представився Якову: 

«Я – Господь, Бог твого батька Авраама, і Бог Ісаака» (вірш 13). У відповідь на 

Божу милість Яків пообіцяв Йому: «Господь буде мені Богом» (вірш 21).  
Прочитайте Бут. 29:9–20. Яке значення мав час цієї події 

в житті Якова?  

 
Коли Яків узяв на себе духовні й фінансові зобов’язання перед Богом, Він 

скерував його до Рахилі біля криниці (див. Бут. 29:9-20). Доречно до 
одруження прийняти духовне рішення та рішення про справу всього життя. 

Ваш майбутній чоловік (дружина) має знати, у яке становище може потрапити 
ваша сім’я. Чи ця людина є переконаним християнином? Чим він (вона) 
займатиметься: працюватиме вчителем, медсестрою, адвокатом, робітником? 
Який спосіб життя він (вона) буде вести? Інші запитання, на які вам необхідно 
отримати відповіді до прийняття шлюбних зобов’язань, є такими: яка ваша 
освіта? Чи є у вас спеціальність? Які плануються джерела сімейного прибутку? 
Яка сума боргів з’явиться в шлюбі? Чи готовий я прийняти цю ситуацію як 
частину своєї відповідальності?  



Прочитайте 2 Кор. 6:14, 15. Чому дуже важливо враховувати цей 

принцип під час пошуку супутника життя? Хоч дотримання цього 

принципу не гарантує успішного шлюбу, але чому зростають шанси на 

успіх? 

 
Понеділок, 20 лютого 

 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ПРАЦІ 
 
Якщо ви не є незалежною багатою людиною або бенефіціаром трастового 

фонду, створеного для вас батьками, щоб ви ніколи в житті не працювали (ви, 

напевно, не раз читали про таких дітей, коли призначені для благословення 

гроші часто призводили цих дітей до трагедії в дорослому житті), рано чи 

пізно вам доведеться працювати, щоб заробляти на життя. Звичайно, ідеальний 

варіант – знайти улюблену, добре оплачувану роботу за фахом і все життя 

займатися нею. Це ідеальний варіант, але так буває не завжди.  
Прочитайте Бут. 2:15 (див. також Екл. 9:10; 2 Сол. 3:8–10). Яке 

значення має факт, що навіть до появи гріха Адам і Єва мали 

працювати? Чому неробство є прокляттям? 

 

Звичайно, для наших прабатьків праця була не тягарем, а насолодою. Бог 
знав, що навіть у раю, навіть у світі, де не існувало ані гріха, ані смерті, ані 
страждань, людям потрібно було працювати.  

«Адамові було доручено доглядати сад. Творець знав, що людина не буде 

щаслива, якщо не матиме чим займатися. Адам захоплювався красою Едену, 

але цього було замало. Йому потрібна була праця, щоб задіяти чудові органи 

свого тіла. Якби щастя полягало в неробстві, Бог залишив би людину без 

корисної праці в стані святої невинності. Однак Творець людини знав, що саме 

сприятиме її щастю, тому відразу ж після створення доручив їй працю. 

Обітниця про майбутню славу і присуд, який прирік людину в поті чола 

добувати свій щоденнний хліб, виходили від того самого Престолу» (Е. Уайт. 

Наше найвище покликання. С. 223).  
Однак навіть після гріхопадіння, коли праця (як і все інше) була заражена 

гріхом, Господь сказав Адамові: «Проклята через тебе земля! У тяжкій праці 

харчуватимешся з неї в усі дні свого життя» (Бут. 3:17). Зауважте, Бог прокляв 

землю «через тебе», через Адама, знаючи, що він потребуватиме праці, 

особливо як грішна істота.  
Чому праця є благословенням для людини? 

 

Вівторок, 21 лютого 
 
РОКИ ЗАРОБЛЯННЯ ГРОШЕЙ 
 
Отже, Бог призначив людям працю в певному обсязі. Ця частина нашого 

життя (роки трудової діяльності) зазвичай триває близько 40 років. Багато 

людей у цей час виховують дітей і дають їм освіту, купують будинки та 

роблять інші великі покупки. У фінансовому плані це може бути дуже 

напружений період. Це також досить «уразливий» час, адже сім’я навчається 

працювати разом, її члени створюють узи на все життя. Іноді фінансовий стрес 



може зруйнувати шлюб. Якщо подружжя має християнські зобов’язання і 

готове дотримуватися біблійних принципів, їхній шлюб є стійким, проте не 

позбавленим переживань. 

 

Прочитайте 1 Тим. 5:8; Прип. 14:23; Колос. 3:23, 24. Які важливі 

настанови щодо фінансів у сім’ї містяться в цих текстах?  

 

Здебільшого чоловік є основним годувальником, хоч нерідко працюють і 

чоловік, і дружина. Звичайно, можуть виникнути непередбачені обставини 

(хвороба, економічний спад, війна), які вносять свої корективи в життя сім’ї. 

Тоді людям необхідно пристосуватися до нових умов.  
Діти, які з’являються на світ у цей період життя, є «Господньою 

спадщиною» (Псал. 127:3). Ми маємо пам’ятати, що з народженням дітей на 

батьків лягає величезна відповідальність. Мета християнських батьків – 

допомогти своїм дітям стати самостійними дорослими в цьому житті й 

підготувати їх до життя майбутнього. Ось три поради, які допоможуть батькам:  
1. Забезпечте в домі християнську атмосферу. Це включає регулярне 

цікаве сімейне богослужіння, регулярне відвідування Суботньої школи і 

церкви, а також вірність у десятинах та приношеннях. Ці чудові навички 

необхідно сформувати в ранньому віці.  
2. Прищеплюйте дітям бажання працювати й навчіть їх цінувати 

працю. Діти зрозуміють, що люди помічають, цінують і винагороджують 

старанність та сумлінність у роботі. Діти також усвідомлять: гроші приходять 

до нас завдяки тому, що ми приділяємо час іншим людям, виконуючи цінні для 

них завдання.  
3. Допоможіть дітям здобути хорошу освіту. Сьогодні освіта коштує 

дорого – особливо християнська освіта в приватних школах. Але батьки, котрі 

планують для своїх дітей не лише це життя, а й майбутнє, надають великого 

значення такій освіті.  
Звичайно, що би батьки не робили для своїх дітей, ніхто не може 

сказати, у якому напрямку вони підуть. Чому батькам важливо не 

звинувачувати себе за неправильний вибір, який можуть зробити їхні 

дорослі діти? 

 

Середа, 22 лютого 
 
ЧЕСНІСТЬ У ПРАЦІ 
 
Останній етап успішного життя може стати найприємнішим, якщо рішення 

попередніх років були мудрі та не були зруйновані несподіваними подіями. В 

ідеальній ситуації батьки виростили своїх дітей самостійними дорослими, за 

будинок заплачено, транспортні потреби задоволені, немає застарілих боргів і 

є достатньо доходів для забезпечення потреб сім’ї.  
Бог закликає Своїх дітей до вищих стандартів у праці й житті. Цей стандарт 

— Божий Закон, записаний у наших серцях (див. Єрем. 31:33) і відображений у 

наших характерах. У міру того як суспільство руйнується, християнське вчення 



знеособлюється і зводиться до мінімуму, для окремого християнина ще 

важливіше бездоганно жити й працювати. Біблія свідчить: 

«Добре ім’я краще за велике багатство, – бо добра репутація краща за 

срібло й золото» (Прип. 22:1).  
У Писанні згадані приклади, коли роботодавці визнавали: вони 

благословенні завдяки благочестивому працівникові. Коли Яків хотів 

залишити свого тестя Лавана й повернутися із сім’єю на батьківщину, Лаван 

умовляв його залишитися: «Якщо я знайшов у твоїх очах ласку, дозволь мені 

сказати…я зауважив, що через тебе Господь поблагословив мене» (Бут. 30:27). 

І коли Йосип був проданий у рабство до Єгипту, його господар Потіфар 

висловив подібне зауваження щодо праці Йосипа та винагородив його 

належним чином.  
Прочитайте Бут. 39:2–5. Як ви вважаєте, чому Потіфар так 

прихильно ставився до Йосипа?  

 

«Отже, коли ви їсте, коли п’єте чи щось інше робите, усе робіть на славу 

Божу» (1 Кор. 10:31). На славу Божу ми маємо робити все: навчатися, 

працювати, керувати фінансами. Саме Він дає нам знання й сили для успіху в 

житті. «Твоя, Господи, величність, сила, пишнота, слава і могутність, адже все, 

що на небі й на землі, Твоє! І Тобі, Господи, належить царство! Ти як Владика 

вищий понад усе! Від Тебе походять багатство і слава, Ти володієш усім, у 

Твоїх руках сила й потуга; від Твоєї руки залежить учинити когось великим і 

могутнім!» (1 Хронік 29:11, 12).  
Яких принципів ви дотримуєтеся не тільки на роботі, а й у житті 

загалом? Які зміни, можливо, вам необхідно здійснити? 

 

Четвер, 23 лютого 
 
ПОШУК БЛАГОЧЕСТИВОЇ ПОРАДИ 
 
Сотні й тисячі людей видають себе за світських гуру з управління 

фінансами, але Бог застеріг нас не радитися з ними щодо управління активами, 

які Він довірив нам. «Блаженний чоловік, який не бере участі в раді 

нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він 

насолоджується Господнім Законом, і над Його Законом він роздумує вдень і 

вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій 

плід у належну пору і листя якого не в’яне.  
В усьому, що тільки він робить, матиме успіх» (Псал. 1:1-3). Отже, 

благословенна людина, яка живе згідно з Божим Законом (термін «Закон» тут 

означає Писання, Слово Боже).  
Живучи за Законом Господа, християнин буде успішний.  

Прочитайте Прип. 3:5–8. Як ми застосовуємо ці поради в наших 

фінансових справах? 

 
 
Огляд біблійних порад з управління фінансами дає нам дуже цінні вказівки, 

яких слід дотримуватися. Розглянемо сім із них.  



1. Будьте організовані. Розробіть план витрат (Прип. 27:23, 24). Багато 

сімей просто існують від зарплати до зарплати. Без простого плану заробітку, 

витрат та заощаджень життя значно напруженіше.  
2. Витрачайте менше, ніж заробляєте. Прийміть рішення жити за 

коштами (Прип. 15:16). Багато сімей у західних країнах витрачають більше, 

ніж заробляють. Це стало можливим лише завдяки вільному доступу до 

кредитів. Людей, що загрузли в боргах, мучить безліч проблем.  
3. Відкладайте частину грошей від кожної зарплати (Прип. 6:6-8). Ми 

відкладаємо, щоб зробити більші покупки в майбутньому та подбати про 

незаплановані витрати, пов’язані, наприклад, з нещасними випадками або 

хворобами. Деякі заощадження можна запланувати на той час, коли через 

похилий вік ми більше не зможемо працювати.  
4. Уникайте боргів, як коронавірусу (Прип. 22:7). Відсотки — це витрати, 

без яких можна прожити. Людина чи сім’я, котрі живуть у борг, тобто на 

позичені гроші, насправді живуть сьогодні на гроші, які вони розраховують 

заробити в майбутньому. Але якщо в житті відбудуться якісь несподівані 

зміни, тоді можуть виникнути серйозні фінансові труднощі.  
5. Будьте старанними працівниками. «Душа ледаря бажає, але не має, а 

старанний буде ситим» (Прип. 13:4).  

6. Будьте фінансово вірні Богові (П. Зак. 28:1-14). Жодна сім’я не може 

бути щаслива та по-справжньому успішна без Божого благословення.  
7. Пам’ятайте: ця Земля – не наш справжній дім. Наше управління 

свідчить про наші пріоритети (див. Матв. 25:14-21). 

 

П’ятниця, 24 лютого 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
«Жодний діловий проект, жодний життєвий план не може бути міцний і 

досконалий, якщо охоплює лише короткі роки людського життя й ігнорує вічне 

майбутнє… Ніхто не може збирати собі скарб на Небесах, не удосконалюючи і 

не облагороджуючи своє життя на Землі» (Е. Уайт. Виховання та освіта. С. 

145).  
«В основі ділової чесності та справжнього успіху лежить визнання того, що 

все в Божих руках. Творець усього — справжній Господар того, що створив. 

Ми лише Його управителі. Він довірив нам усе, щоб ми розпорядилися цим під 

Його керівництвом» (там само. С. 137).  
Через гостру необхідність забезпечувати свої сім’ї ми часто думаємо, що 

наше завдання — просто отримувати дохід. Але, як християни, ми також 

повинні виконувати свою частину великого доручення, яке Ісус дав усім Своїм 

послідовникам (див. Марка 16:15). Щодо цього доручення Еллен Уайт пише: 

«Не всі покликані бути служителями або місіонерами в прямому розумінні 

цього слова, але всі можуть бути Його співпрацівниками в поширенні Доброї 

вістки своїм ближнім. Вістка звучить для всіх: знатних і простих, освічених і 

неосвічених, старих і молодих» (там само. С. 264).  
«Нам слід старанніше дотримуватися Божого плану в нашому житті, 

робити все можливе в тій сфері, яка нам найближча, віддати свій шлях Богові 



та стежити за ознаками Його керівництва — це правила, які гарантують 

надійне керівництво у виборі заняття» (там само. С. 267). 

 

Запитання для обговорення: 

1. Як ми, християни, визначаємо, що таке «успішне» життя? Яка 

існує різниця між світським визначенням успіху й біблійним? Чи можна 

назвати успішним життя Івана Хрестителя, яке трагічно закінчилося у 

в’язниці через примху злої жінки? Поясніть свою відповідь. 

 

2. Як ми пояснимо факт, що багато дуже успішних за світськими 

мірками людей не дотримуються жодного з біблійних принципів 

управління багатством або життям загалом? А що можна сказати про тих, 

хто дотримується цих принципів, проте не досягає успіху? Як нам 

розуміти такі ситуації? 
 
 
 

Урок  8                   КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження:  
 
Екл. 12:1; Бут. 2:15; 1 Тим. 5:8; Колос. 3:23, 24; Бут.39:2–5; Прип. 3:5–8. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Писання навчає нас, що ми повинні служити Господу з юності (Екл. 12:1), 

працюючи «в міру своїх сил» (Екл. 9:10) і старанно (Прип. 14:23; 2 Сол. 3:8). 

Ба більше, нам необхідно шукати поради в Господа у всьому, що плануємо 

робити (Прип. 3:5).  
Коли ми шукаємо поради в Господа, Він вирівняє наші стежки (Прип. 3:6). 

Божественне керівництво особливо важливе для створення успішної сім’ї з 

розсудливим чоловіком/ розсудливою дружиною від Господа (Прип. 19:14; 2 

Кор. 6:14, 15). 

 

Та навіть коли ми все робимо правильно, віра в Божественне керівництво 

може бути випробувана непередбаченими обставинами, які неможливо 

пояснити з людської точки зору та які перебувають поза нашим контролем. 

Такі випробування можуть спіткати через подружні чвари, втрату майна чи 

здоров’я, смерть близьких (Екл. 5:13, 14; Йова 2:2-7). Ми маємо бути вдячні 

Господу за те, що Його керівництво відновлює нас і під час таких труднощів, і 

після них (І. Нав. 1:9; Івана 16:33; Євр. 13:5). Нерідко труднощі викладають 

нам гіркий урок, що успіх і матеріальне благополуччя можуть бути відібрані в 

нас без попередження. Отже, з біблійної точки зору багатства й майна 

недостатньо для визначення успіху. 



Задоволення від того, що маєш (Прип. 15:16; 1 Тим. 6:6, 8), служіння 

Господу з радістю (Луки 1:47; Псал. 127:3) та довіра Його провидінню (Матв. 

6:24–34; Псал. 37:25) – це незрівнянно більший скарб.  
Даруючи нам матеріальне процвітання, Господь очікує, що ми прославимо 

Його тим, що Він нам дає (Прип. 3:9, 10). Одержуючи такий щедрий дар, ми 

повинні завжди пам’ятати: справжній успіх не залежить від багатства, навіть 

дарованого згори. Справжній успіх означає бути вірним управителем 

незалежно від життєвих обставин. У процвітанні чи напастях, здоров’ї чи 

хворобі ми маємо бути вірні до смерті, щоб зрештою успадкувати вінець життя 

(Об’явл. 2:10). 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР  
Успіх у житті може визначатися по-різному, залежно від системи поглядів 

або поширених концепцій культури. Коли успіх вимірюється лише 

матеріальними благами чи людськими досягненнями, тоді ясно, що чиєюсь 

системою поглядів буде світський спосіб мислення. Згідно з Писанням, довге 

життя й матеріальне процвітання можуть становити благословення праведника 

(Прип. 3:16), однак їх не завжди можна досягти в цьому світі.  
Навіть для тих, хто живе в економічно розвинутих країнах, гріх знайде 

спосіб зробити життя важким та позбавленим сенсу через учинки тіла (Гал. 

5:19-21). Однак Ісус прийшов, щоб запропонувати «життя над міру» (Івана 

10:10). Це шлях справжнього успіху. 

 

Умови справжнього успіху  
1. Бог на першому місці. Успіх у нашому матеріальному й духовному 

житті залежить від того, яке місце в ньому ми відвели Богові (Матв. 6:33; П. 
Зак. 28:1-14). Господь закликає нас дотримуватися Його Заповідей, щоб 
утвердити нас як святий народ (П. Зак. 28:9), названий Його Ім’ям (П. Зак. 
28:10). Завдяки матеріальним благословенням Він ставить Свій народ і Своє 

Ім’я високо над усіма народами (П. Зак. 28:1; Мал. 3:12).  
Наше розуміння недосконале. Є шляхи, які здаються правильними, але 

вони лихі (Прип. 16:25). Тому нам слід покладатися на Господа, щоб Він 

спрямував наші шляхи (Прип. 3:5-8).  
2. Старанність. У Писаннях старанною названо людину швидку, 

вправну, підготовлену (євр. махір) (Прип. 22:29); а також кмітливу, живу, 

проникливу, діяльну (євр. хару́ц) (Прип. 13:4). Отже, старанна людина діє 

швидко і компетентно. Неробство й ледарство несумісні з успіхом.  
3. Чесність. Йосип був успішний, бо Господь був з ним (Бут. 39:2-5). У 

наведених текстах слово «успіх», «щастити» (євр.: цала́х) означає «просуватися 

вперед», «бути корисним», «бути вигідним». Йосип не робив себе жертвою 

обставин чи неробства, тому «просувався вперед» і досягав успіху. Він хапався 

за можливості, завжди радився з Господом, тому процвітав.  
Ба більше, Йосип набув прихильності в очах Потіфара, який повністю 

довірився йому й передав у його руки все, що мав. Масштаби цієї 

відповідальності свідчать: Йосип не тільки добре працював, а також був 



чесний, порядний і заслуговував довіри. Світ потребує таких людей, як Йосип, 

у всіх сферах життя. 

 

«Найбільша вада в сучасному світі – це брак людей, яких не можна ані 

купити, ані продати, людей чесних та щирих, які не бояться називати гріх його 

ім’ям; людей, чия совість вірна обов’язку настільки, наскільки стрілка компаса 

полюсу; котрі стоятимуть за справедливість, навіть якщо впадуть небеса» (Е. 

Уайт. Виховання та освіта. С. 57).  
4. Розуміння обмеженості світського успіху. Зазвичай люди визначають 

успіх тільки з точки зору матеріальних благословень, не враховуючи 

важливіших, невловимих дарів, таких як здоров’я, радість, міцні соціальні й 

сімейні взаємини, ефективне молитовне життя.  
Люди не завжди цінують ці нематеріальні блага, тому можуть навіть 

пожертвувати ними заради досягнення світського успіху. Проте краще мати 

менше матеріальних благ «у Господньому страху», ніж багато грошей з 

турботами і тривогами (Прип. 15:16; див. також Екл. 4:6). 

Заможна людина може мати багато речей (Екл. 10:19). Однак у неї може не 

бути того, чого за гроші не купиш, на приклад, свободи і миру, щоб 

насолоджуватися своїм майном (Екл. 5:19), а також дару Духа (Дії 8:20) з його 

плодами праведності (Гал. 5:22, 23).  
Успіх багатої високопоставленої людини далеко не завжди робить її 

кращою, навпаки, часто призводить до подальших спокус (1 Тим. 6:9, 10).  
До того ж матеріальний успіх сумнівний. Нерідко багатство буває на 

шкоду його власникові; також його можна зненацька втратити (Екл. 5:12—14). 

У багатьох випадках прагнення заробити багато грошей стає самоціллю, і 

часом людина не може насолоджуватися тим, що придбала (Екл. 4:6-8). А ще 

гірше, коли людина, котра нічого не зробила для набуття багатства, зрештою 

може насолоджуватися чужим багатством, набутим важкою працею іншої 

людини (Екл. 6:2). 

 

Приклади успіху  
1. Успіх та мудрість. Єврейське слово саха́л, використане в Біблії для 

позначення успіху, у різних уривках Писання перекладене як «великий успіх», 

«розсудливість», «мудрість». Цим словом охарактеризовані Ісус Навин (І. Нав. 

1:7, 8) і Давид (1 Сам. 18:5, 14, 15) як мудрі, розсудливі полководці. Мудрість і 

розсудливість, які сприяють справжньому успіху, походять від Бога (Прип. 

9:10).  
2. Успіх у подружніх та сімейних стосунках. Успіх подружжя й сім’ї 

залежить від мудрого, розсудливого подружжя, тому мудра дружина – від 

Господа (Прип. 19:14). З іншого боку, бувають нерозважливі чоловіки, такі як 

Навал (1 Сам. 25:25), чия самовпевненість і безумство можуть завдати шкоди.  
Цінні, життєво важливі повчання щодо шлюбу ми можемо почерпнути з 

історії про пошуки Авраамом нареченої для Ісака. Авраам довірився Богові в 

пошуках дружини для свого сина (Бут. 24:7). Слуга Авраама у відповідь на 

віру свого пана старанно шукав майбутню наречену, благаючи Господа 



керувати цією справою (Бут. 24:12). Саме коли Ісак теж міркував і молився в 

полі (Бут. 24:63), Бог привів до нього Ревеку, щоб вона стала його дружиною. 

Так само й дівчина-християнка повинна молитися про те, аби Бог послав їй 

мудрого й розсудливого чоловіка, а також фінансово стабільну, успішну сім’ю.  
3. Успіх у будь-якій ситуації. Бог бажав відчинити небесні вікна для 

благословення Ізраїлю, щоб він міг рухатися вперед і вдосконалюватися (євр. 

аша́р) у Його плані зробити вибраний народ благословенням для всього світу. 

Це благословення, крім інших причин, залежало від вірності народу в 

поверненні десятин та приношень (Мал. 3:10-12). У Септуагінті, грецькому 

перекладі Старого Завіту, зробленому юдеями (LXX), слово «прогрес» було 

перекладене грецькою як макаріос, що означає «благословенний», «щасливий» 

(Мал. 3:12). Це благословення (макаріос) мало привернути увагу всіх народів 

до Господа. 

 

У заповідях блаженства Ісус називає блаженними, щасливими (макаріос) 

убогих духом, лагідних, милосердних, миротворців, чистих серцем (Матв. 5:1-

9). Ісус виділяє ще одну групу блаженних людей (макаріос) – переслідуваних і 

зневажених за Його Ім’я (Матв. 5:10, 11). А апостол Яків у своєму Посланні 

називає блаженними тих, хто терпляче переносить випробування і скорботи за 

віру в Христа (Якова 5:11).  
З іншого боку, багато людей у всьому поводяться правильно, проте із 

незрозумілих причин у їхньому житті відбуваються непередбачені події, які 

піддають їхню віру серйозному випробуванню: стихійне лихо, хвороба, 

банкрутство, втрата коханих людей. Терпіння, з яким ці люди переносять такі 

випробування, не втрачаючи віри, ставить їх поруч із тими, хто 

благословенний, щасливий та успішний перед Богом, як Йов (Якова 5:10-11). 

Їхнє життя було успішне, тому що вони залишилися вірними в критичних 

обставинах (Об’явл. 2:10).  
Отже, Бог бажає благословити нас матеріальними благами, але це не 

завжди відбувається через незрозумілі для нас ситуації в боротьбі між добром і 

злом (Йова 1:8-22) (див. Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 209 ). 

Однак завдяки Божій благодаті ми можемо бути успішні в головній меті 

життя – завжди ставити Бога на перше місце (Матв. 6:33). 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
Попросіть одного з учнів прочитати вголос наведені нижче цитати. Потім 

дайте відповіді на запитання. 

 

Удаваний успіх  
«Часом нам здається, що зло процвітає, але насправді це не так» (Е. Уайт. 

Виховання та освіта. С. 108).  
Як можна не турбуватися з приводу гаданого успіху людей, які не бояться 

Бога? (Див. Псал. 73:2–20). 

 



Уявний провал  
«Розроблені нами плани часто зазнають краху, аби Божі плани щодо нас 

увінчалися повним успіхом. Лише в майбутньому житті нам будуть пояснені 

перипетії й загадки життя, які так докучали нам, руйнуючи наші надії. Ми 

побачимо, що молитви та певні надії, які не отримали відповіді, були для нас 

одними з найбільших благословень» (Е. Уайт. Наше найвище покликання. С. 

318). 

 

Як ця цитата потішає нас у власних втратах, нездійснених очікуваннях і 

надіях? Як висловлені в ній думки допомагають нам не непокоїтися з приводу 

невдач інших віруючих (1 Петра 1:6, 7; 4:15—16)? 

 

Принципи справжнього успіху  
«Не існує такої сфери діяльності, де Біблія не вказувала б на щось суттєве. 

Біблійні принципи старанності, чесності, ощадливості, поміркованості й 
чистоти — це секрет справжнього успіху» (Е. Уайт. Виховання та освіта. С. 

135). 

 
1. Чому біблійні принципи успіху такі важливі (Екл. 7:12; Прип. 3:13-18)? 

2. Як нам досягти успіху в соціальному й фінансовому планах, не 

втративши на цьому шляху віру та не ставши жертвою любові до мамони 

(Матв. 6:33; 1 Хронік 29:14-16; Прип. 3:9, 10)? 
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СТЕРЕЖІТЬСЯ ЗАЖЕРЛИ-ВОСТІ 

 

Біблійні тексти для дослідження: 
 
Ісаї 14:12–14; Ефес. 5:5; І. Нав. 7; Івана 12:1–8; Дії 5:1–11; 1 Кор. 10:13. 

 

Пам’ятний вірш:   
«Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру 

багатства залежить життя людини!» (Луки 12:15). 

 

Зажерливість – це невгамовна жадоба до наживи, до багатства, яке вам не 

належить. Зажерливість є великою проблемою, настільки великою, що 

фактично стоїть поруч з обманом, крадіжкою й убивством. Це зло настільки 

згубне, що Бог вирішив застерегти від нього у Своєму великому моральному 

Законі: «Не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого 

ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-

чого, що є у твого ближнього» (Вих. 20:17).  



Зажерливість часто долучають до огидних гріхів, які не допустять людину в 

Царство Боже. «Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого 

Царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні 

блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці (гр. плеонектес –  
«корисливий, жадібний, зажерливий»), ні п’яниці, ні наклепники, ні 

розбійники Божого Царства не успадкують» (1 Кор. 6:9, 10).  
Зажерливість стоїть поруч з ідолопоклонством, розпустою, крадіжкою? 

Саме про це свідчать біблійні тексти. Цього тижня ми розглянемо приклади 

того, наскільки небезпечний цей гріх і що ми можемо зробити, аби подолати 

його. 

 

Неділя, 26 лютого 
 
ЗАЖЕРЛИВІСТЬ ЯК ІДОЛОСЛУЖІННЯ 
 
Нерідко виникає запитання, як у Божому Всесвіті виник гріх. Частково ми 

знаємо відповідь це запитання.  
Прочитайте Ісаї 14:12–14. Що сказано в уривку про падіння 

Люцифера? Яку роль у цьому відіграла зажерливість херувима, тобто 

бажання привласнити те, що йому не належало?  

 
 
«Незадоволений своїм становищем, хоч він і був шанований більше за всіх 

небожителів, Люцифер наважився домагатися слави, яка належала лише 

Творцеві. Замість того щоб спрямовувати увагу, любов і вірність усіх 

небожителів до Бога, він домагався, щоб вони віддано служили йому, 

Люциферові. Прагнучи слави, у яку Безмежний Бог Отець зодягнув Свого 

Сина, цей князь ангелів домагався влади, яка належала Христу» (Е. Уайт. 

Патріархи і пророки. С. 35). 

Прочитайте тексти Ефес. 5:5 та Колос. 3:5. До чого Павло 

прирівнює зажерливість і чому?  

 
 
Цікаво, що Павло двічі прирівнює зажерливість (жадобу наживи) до 

ідолослужіння. Люди звершують ідолослужіння, коли поклоняються, тобто 

присвячують своє життя, не Богові, а чомусь іншому, чомусь створеному, а не 

Творцеві (Римл. 1:25). Як ми вже говорили, жадоба до наживи – це невгамовне 

бажання багатства чи майна, яке вам не належить. Це бажання настільки 

сильне, що поглинає всю вашу увагу й енергію.  
Безперечно, Люцифер спочатку не знав, до чого призведуть його 

невгамовні бажання. Те саме може статися і з нами. Заповідь проти 

зажерливості - єдина заповідь, що стосується наших думок. Цей гріх призведе 

до порушення інших заповідей (див., наприклад, 2 Сам. 11).  

Прочитайте 1 Тим. 6:6, 7. Про що пише Павло? Чому ці чесноти 

важливі в нашій боротьбі із зажерливістю? 
 
 

 



Понеділок, 27 лютого 
 
ЗАКЛЯТА РІЧ У ТАБОРІ 
 
Це був один з найвидатніших періодів в історії Ізраїлю. Після 40 років 

поневірянь пустелею ізраїльтяни нарешті входили в Обітований край. Завдяки 

драматичному чуду діти Ізраїлю перейшли сухим дном ріку Йордан під час 

повені. Цей перехід був настільки приголомшливий, що серця язичницьких 

царів у Ханаані ослабли, і вони не мали духу боротися (І. Нав. 5:1).  
Першим справжнім випробуванням у завоюванні Ханаану було оточене 

неприступною стіною місто Єрихон. Ніхто, навіть Ісус Навин, не знав, як 

здобути це місто. У відповідь на молитву Ісуса Навина Бог відкрив йому план 

зруйнування міста. Ізраїльтяни використали цей план і здобули перемогу, але 

після цього сталася неприємна подія.  
Прочитайте І. Нав. 7. Що сталося після славної перемоги над 

Єрихоном? Який важливий урок ми маємо почерпнути з цієї історії для 

себе?  

  
Ахан, уже загнаний у глухий кут, зізнався в скоєному, сказавши про 

побачені речі: «І забажав я їх» (вірш 21). Єврейське слово хамад, перекладене в 

Біблії І. Огієнка словом «забажав», у деяких текстах Писання використовується 

в позитивному значенні. Той самий корінь зустрічається, наприклад, у тексті 

Дан. 9:23 (у перекладі П. Куліша), коли ангел Гавриїл сказав Даниїлові, що він 

«людина бажання» (євр. хемда).  
Однак у розповіді про Ахана хамад має негативне значення. Незважаючи 

на чіткий наказ не мародерствувати в захоплених містах (І. Нав. 6:17, 18), Ахан 

саме це і зробив, спровадивши ганьбу на весь народ. Після поразки в місті Ай 

Ісус Навин по боювався, що «ханаанці та всі мешканці цього краю… оточать 

нас і знищать навіть наше ім’я на землі. Як таке Ти можеш допустити заради 

Свого великого імені?» (І. Нав. 7:9). Інакше кажучи, Господь хотів використати 

ці великі перемоги для того, щоб довколишні народи дізналися про Його силу 

й діяння серед Його вибраного народу. Їхні завоювання мали свідчити всім 

народам про силу Ягве. Звичайно, після поразки в Аї це свідчення було 

поставлене під загрозу.  
Подумайте про те, як легко Ахан міг виправдати свої дії: «Адже це 

така дрібниця порівняно з усім добром, яке залишилося. Ніхто не 

дізнається, і як воно може нашкодити? До того ж моїй сім’ї потрібні 

гроші». Як ми можемо захиститися від такого небезпечного способу 

мислення? 

 

Вівторок, 28 лютого 
 
СЕРЦЕ ЮДИ 
 
Одна з найтрагічніших історій у Біблії — історія Юди Іскаріотського. Ця 

людина мала перевагу, якої удостоїлося лише 12 осіб за всю історію світу, — 

бути з Божим Сином та пізнавати вічні істини безпосередньо від Самого 

Вчителя. Дивовижно, але багато людей, котрі ніколи не мали нічого навіть 



віддалено подібного до тих можливостей, які мав Юда, будуть спасенні, а Юда, 

як нам відомо, приречений на вічну смерть.  
Що ж сталося? Відповідь можна знайти в одному слові — зажерливість, 

невгамовні бажання його серця.  
Прочитайте Івана 12:1–8. Який учинок Марії привернув увагу 

гостей? Як відреагував Юда? Чому? Якою була відповідь Ісуса?  

 
 
М’яка відповідь Спасителя на корисливе зауваження Юди змусила його 

покинути бенкет і попрямувати до палацу первосвященика, де зібралися 

вороги Ісуса. Він запропонував віддати Ісуса до їхніх рук за суму, майже 

втричі меншу, ніж вартість дару Марії (див. Матв. 26:14-16).  
Що ж сталося з Юдою? Маючи так багато чудових можливостей, так 

багато рідкісних привілеїв, чому він припустився такого злочину? Еллен Уайт 

написала: «Юда любив великого Вчителя й бажав бути з Ним. Він відчув 

бажання змінити свій характер і життя й сподівався, що це станеться завдяки 

його зв’язку з Ісусом. Спаситель не відштовхнув Юду. Ісус прийняв його в 

число дванадцятьох. Він доручив йому працю євангеліста та наділив його 

силою зціляти хворих й виганяти демонів. Проте Юда так і не зміг цілковито 

підкоритися Христові» (Е. Уайт. Бажання віків. С. 716, 717).  
Зрештою, у всіх нас є вади характеру, котрі, якщо ми будемо покірні, 

можуть бути переможені Божою силою, яка діє в нас. Проте Юда не 

підкорився Христу повністю, і гріх зажерливості, який він міг би перемогти 

силою Христа, подолав цього учня, що призвело до трагічних результатів.  
Хто з нас не бореться з пожадливістю до того чи іншого предмета? 

Пристрастю Юди були гроші, і ця жадоба, проблема серця, призвела його до 

злодійства (Івана 12:6), що зрештою спонукало його зрадити Ісуса.  
Який серйозний урок для всіх нас щодо небезпеки зажерливості! Те, 

що здається дрібницею, простим бажанням серця, може призвести до 

катастрофи й вічної втрати. 

 

Середа, 1 березня 
 
АНАНІЙ ТА САПФІРА 
 
Це був дивовижний час для членів Церкви. Після чудового злиття Святого 

Духа в день П’ятидесятниці апостоли з великою силою проповідували 

Євангеліє, і тисячі людей приєднувалися до Церкви. 

«І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, й усі 

наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Усі, хто 

повірив, мали одне серце й душу; і ніхто нічого зі свого майна не називав 

власним, бо все було в них спільне» (Дії 4:31, 32).  
Яку велику перевагу мала подружня пара, Ананій та Сапфіра, бути 

частиною Ранньої Церкви, бачити, як вона зростає і як Святий Дух явно діє в 

ній. «Не було між ними жодного нужденного. Бо ті, хто мав поле або дім, 

продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля ніг апостолів, а 

кожному давалося те, чого хто потребував» (Дії 4:34, 35). 



Саме тоді Ананій і Сапфіра, вражені такими подіями та бажаючи брати в 

них участь, вирішили продати деяке майно, а отримані гроші принести до 

Церкви. Досі все було добре.  
Прочитайте Дії 5:1–11. Як ви вважаєте, що було гірше: утримати 

частину грошей чи обманути щодо цього? Чому подружжя спіткало 

таке суворе покарання? 

 
Спочатку здавалося, що вони були щирі у своєму бажанні пожертвувати 

кошти на здійснення справи. Однак згодом «Ананій і Сапфіра засмутили 
Святого Духа, поступившись жадібності. Вони почали жалкувати про свою 
обіцянку і скоро втратили те блаженне відчуття благословення, котре зігрівало 
їхні серця, викликаючи бажання чинити великі діла задля справи Христа» (Е. 
Уайт. Дії апостолів. С. 72). Інакше кажучи, хоча спочатку Ананій і Сапфіра 
діяли з найкращих спонукань, згодом зажерливість змусила їх удавати із себе 

тих, ким вони насправді не були.  
«І великий страх напав на всю Церкву, на всіх, хто це чув» (Дії 

5:11). Безперечно, після цього інциденту люди мали поводитися 

обережніше в тому, що обіцяли і присвячували Богові. Яке 

попередження щодо небезпеки зажерливості містить ця сумна історія? 

 

Четвер, 2 березня 
 
ДОЛАЮЧИ ЗАЖЕРЛИВІСТЬ 
 
Зажерливість – це порок, який гніздиться в серці і, подібно до гордості й 

егоїзму, часто залишається непоміченим, ось чому він оманливий і 

смертоносний. Досить важко подолати явні гріхи: обман, перелюб, злодійство, 

ідолопоклонство, порушення суботи. Це зовнішні вчинки, і перш ніж так 

повестися, ми маємо подумати. Наскільки ж важче подолати неправильні 

думки!  
Прочитайте 1 Кор. 10:13. Яка обітниця міститься у вірші? Чому 

вона важлива в контексті теми про зажерливість?  
 

Божою силою ми можемо бути захищені від цього небезпечного 

оманливого гріха. Однак зі свого боку ми також маємо зробити певні кроки.  
1. Прийміть рішення служити Богові, залежати від Нього і стати частиною 

Його сім’ї. «Вибирайте собі сьогодні, кому будете служити... я і мій дім будемо 

служити Господу» (1 Нав. 24:15).  
2. Перебувайте щодня в молитві, долучаючи до неї слова з Матв. 6:13: «І 

не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, 
і слава навіки». Коли відчуваєте палке бажання мати те, що, як ви розумієте, 

вам не потрібне, моліться на підставі біблійних обітниць про перемогу, 
наприклад, 1 Кор. 10:13; Юди 24-25.  

3. Регулярно вивчайте Біблію. «Я бережу Твоє слово у своєму серці, щоб 

мені не грішити проти Тебе» (Псал. 119:11). 

Ісус помер на Голгофському хресті за людину і розв’язав проблему гріха. 

Наш Господь був спокушений у всьому. Щоб мати силу протистояти спокусам, 

Він проводив цілу ніч у молитовному спілкуванні зі Своїм Отцем. Спаситель 



не покинув цю Землю доти, доки не проклав нам шлях до Його Царства. Він 

пообіцяв наділити нас силою, щоб кожен міг жити життям віри й послуху, 

розвиваючи в собі христоподібний характер. «Шукайте Господа, поки можна 

Його знайти, волайте до Нього, поки Він близько! Нехай нечестивий залишить 

свою дорогу, а злочинець – свої задуми, і нехай навернуться до Господа, аби 

Він змилувався над ними, – до нашого Бога, бо Він щедрий на прощення!» (Ісаї 

55:6, 7).  
Проаналізуйте своє життя і характер. Чи вільні ви від 

зажерливості? Чи були у вашому житті випадки, коли цей гріх 

виявився особливим чином? Які висновки ви зробили тоді? Чого, 

можливо, вам ще треба навчитися? 

 

П’ятниця, 3 березня 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
При завоюванні Єрихона Ахан не був єдиною людиною, яка несла срібло й 

золото до ізраїльського табору. Ісус Навин звелів людям принести срібло і 

золото, а також мідний і залізний посуд до скарбниці Божого дому (І. Нав. 6:18, 

23). Усе інше мало бути спалене. Ахан, однак, був єдиною людиною, яка 

зберегла щось для себе. «Того урочистого часу перемоги й Божого суду серед 

мільйонів ізраїльтян знайшлася лише одна людина, котра наважилася 

порушити Господній наказ. Багатий шінеарський одяг збудив у серці Ахана 

пожадливість, і навіть тоді, коли через цей одяг йому довелося зустрітися віч-

на-віч зі смертю, він і далі називав його “гарним шеніарським плащем”. Один 

гріх потягнув за собою інший, і він привласнив золото й срібло, посвячені для 

Господньої скарбниці; інакше кажучи, він обікрав Бога стосовно перших 

плодів Ханаанської землі» (Е. Уайт. Патріархи та пророки. С. 496)  
У складеному Павлом переліку ознак останніх днів два перших пункти 

включають наше ставлення до грошей і майна. «Знай же, що в останні дні 

настануть скрутні часи. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, 

горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві» (2 Тим. 3:1, 2). 

Егоїзм і любов до грошей — це відмітні характеристики людства в наші 

останні дні. 

 

Запитання для обговорення: 

1. Прочитайте 1 Тим. 6:6–10: «Адже благочестя із задоволенням – 

велике надбання. Бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо 

винести. Маючи їжу й одяг, цим будемо задоволені. Ті ж, хто прагне до 

збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, в численні нерозумні та 

шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже 

коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись якому, деякі ухилилися 

від віри й самі наштовхнулися на великі страждання». У класі поговоріть 

про людей, які через любов до грошей «самі наштовхнулися на великі 

страждання». Прикладів багато, чи не так? Як нам не потрапити до 

пастки, про яку попереджає апостол Павло? 



  

2. Крім грошей, чого ще ми можемо палко бажати?   
3. У чому різниця між законним бажанням чогось та зажерливістю? 

Коли законне бажання може перетворитися на зажерливість? 
 

 

Урок 9                 КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження:  
 
Ісаї 14:12–14; Ефес. 5:5; І. Нав. 7; Івана 12:1–8; Дії 5:1–11; 1 Кор. 10:13. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

  
Пожадливість, одна з форм зажерливості, породжує гріх, який призводить 

до смерті (Якова 1:15; див. також Юди 1:18). Зажерливість (жадібність до 

наживи, багатства) – це порушення Закону безкорисливої любові (1 Кор. 13:5). 

З іншого боку, благочестиве життя із задоволенням – велике надбання (1 Тим. 

6:6-10).  
Зажерливість не знає меж, навіть коли йдеться про священне, як про це 

свідчать наведені в Біблії приклади людей і грішного ангела. На Небі Люцифер 

прагнув піднестися (Ісаї 14:12-14). Сьогодні на Землі людство продовжує 

бажати того, що належить лише Богові. Під час падіння Єрихона Ахан жадав 

частину того, що було посвячене в скарбницю Господа (І. Нав. 6:16, 17; 7:20, 

21). Юда був злодієм і викрадав гроші із церковної скриньки (Івана 12:4-6). 

Ананій та Сапфіра обманули, оскільки вирішили привласнити частину 

обіцяного Богові (Дії 5:1-10). Навіть вибраний народ обкрадав Бога 

десятинами й жертвами після визволення з полону (Мал. 3:8-10).  
Розв’язання проблеми гріха жадібності і хтивості полягає в тому, щоб 

ходити за Духом, а не за тілом (Гал. 5:22; Римл. 8:4-9). Люди, котрі не знають 

Бога, ходять у пожадливій по хоті (1 Сол. 4:5). Однак ті, хто прямує за Ісусом, 

зрікаються себе і беруть свій хрест (Луки 9:23), уникаючи морального 

розтління, яке є у світі (2 Петра 1:4). 

Наслідуючи Бога, Подателя всього (зокрема й того, що ми віддаємо Йому і 

що залишається в наших домах) (1 Хронік 29:14), ми ходимо в любові, як 

ходив Ісус. Любов до грішників надихнула Ісуса безкорисливо віддати Себе в 

жертву за нас (Ефес. 5:1, 2). Життя людей, кероване благодаттю Ісуса й 

молитвою, підтвердить біблійні істини про те, що «блаженніше давати, ніж 

брати» (Дії 20:35), і «Бог любить того, хто дає з радістю» (2 Кор. 9:7). 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР 

 

Бажання і зажерливість  
1. У Новому Завіті для позначення бажання використовується грецьке 

слово епітюміа, яке може мати такі значення; «хіть», «бажання», «потяг», 



«пристрасть», «пожадливість» (Якова 1:14; 1 Івана 2:16, 17). До нашого 

навернення ми жили в пожадливостях нашого тіла (Ефес. 2:3). Не знаючи Бога, 

людство керується пожадливостями/похотями (епітюмія́) свого серця (Римл. 

1:21-24). З іншого боку, Павло бажає (епітюмія) бачити своїх братів (Римл. 

15:23) і бажає (епітюміа) бути із Христом (Филп. 1:23).  
Згідно з наведеними вище прикладами, бажання може бути добре або 

погане. Тому апостол Павло радить нам умертвити члени гріха, серед яких 

потяг до зла (какос епітюміа) і жадоба до наживи (гр. плеонексія), які є 

ідолослужінням (Колос. 3:5).  
2. Зажерливість – це непомірне прагнення до багатства, майна або чужого 

майна. 

Апостол Павло використовує в тексті Ефес. 5:5 слово плео-нексія в 

розумінні «жадібність до наживи». Ісус пов’язував зажерливість з надміром 

багатства (Луки 12:15). У надмірному чи незаконному бажанні чогось також 

виявляється зажерливість.  
Лиха похіть (какос епітюміа) спотворює сприйняття грішника; це 

неконтрольоване бажання, яке веде до ідолопоклонства (Ефес. 5:5), оскільки 

людина звеличує матеріальні речі (майно), а не Творця. 

 

Приклади зажерливості  
1. Люцифер мав намір захопити становище (трон) Бога (Ісаї 14:12-14) і 

право на поклоніння (Матв. 4:9), у такий спосіб звеличивши себе й поставивши 
творіння на місце Творця. Однак, зазнавши невдачі на Небесах, Люцифер 
спрямував свою злу увагу на людство, призвівши до розвитку гріха й розпусти, 
щоб знищити скарб Господа на Землі.  

Але Господь закликає людей, котрі шукають Бога і каються, щоб вони 

навернулися до Нього (Мал. 3:7, 8), обіцяючи незмірні благословення (Мал. 

3:10-12), незрівнянно кращі за вигоду, отриману від матеріальних благ.  
2. Ахан зізнався, що зажадав (євр. хамад) священних предметів зі 

скарбниці Господа (І Нав. 6:16, 18; 7:21). Хамад означає «бажати», «палко 

бажати», «знаходити задоволення», а також у різних контекстах може означати 

«бажання», «хіть», «краса», «чудова річ», «приємне». Це слово 

використовується в десятій заповіді, яка забороняє жадання (Вих. 20:17). Отже, 

гріх може починатися з бажання добрих, але заборонених речей.  
Як у грецькій версії Старого Завіту, створеній євреями (LXX), так і в 

працях апостола Павла єврейське хамад у десятій заповіді перекладене 

грецьким епітюміа, що означає «пожадливість, жадання» (Римл. 7:7; 13:9). Але 

цей потяг (хамад) до забороненої краси й задоволення може бути переможений 

пильнуванням і молитвою (Матв. 26:41). Якщо Бог не стоїть на першому місці 

в житті людини (Матв. 6:33), то бажання, навіть якщо воно спочатку невинне і 

законне, людина задовольнятиме без самоконтролю, що призведе до гріха (Гал. 

5:19-21). 

 

У випадку з Аханом його бажання було пов’язане із забороненим. Коли 

його гріх був викритий, Ахан, засліплений зажерливістю (хамад), продовжував 



описувати вкрадений одяг як «гарний» (І. Нав. 7:21). Але краса й цінність 

чогось не виправдовують і не зменшують провини за злочин.  
3. Єва зрозуміла, що дерево добре для їжі, приємне для очей, жадане 

(хамад), і з’їла заборонений плід (Бут. 3:6). Вона порушила в Едені принцип 

десятої заповіді. І знову урок: щось зовні гарне, добре й бажане (хамад і 

епітюміа), яке призвело до гріха в Едені, залишається таким самим і після 

гріхопадіння (Якова 1:14; 1 Івана 2:16, 17).  
4. Історія Юди (Івана 12:1-8) попереджає про те, що лідерське становище і 

чудеса самі собою не стримують зажерливості людського серця. Як один із 12 

учнів, Юда безпосередньо спілкувався з Учителем, брав участь у дивовижних 

чудесах та служив скарбником Господа. Однак цей учень викрадав із 

пожертвувань, відданих на справу Христа (Івана 12:5, 6), і висловив 

невдоволення коштовним даром, принесеним Йому вдячним покаянним 

серцем. Юда та деякі інші не схвалили дару Марії Спасителеві, вважаючи, що 

помазання Ісуса – це марна трата грошей. Вони сказали, що ці гроші можна 

було б використати краще, роздавши їх бідним (Марка 14:4, 5). Та якби ці 

гроші потрапили до рук Юди, бідні нічого не отримали б від нього.  
Крім забезпечення Божої справи (Мал. 3:10), десятини і приношення мають 

й інше духовне значення для вірного послідовника Христа. Наприклад, вони 

звеличують Ім’я Господа (Мал. 1:11), наближають віруючого до Бога (Мал. 3:7, 

8), виявляють повагу до Нього (Прип. 3:9) і поклоніння Йому (Псал. 66:13) . 

Тому нагорода Марії велика (Матв. 26:10, 13). Для неї обмити ноги Ісуса 

пахощами, вартість яких дорівнювала річному заробітку працівника, було 

надто мало. Стоячи на колінах і витираючи ноги Господа своїм волоссям, 

Марія також віддала себе в жертву. Такий вірний дарувальник ніколи не 

втратить своєї нагороди.  
«Самовіддані й вірні Богові люди, які повертають Йому те, що належить 

Йому за правом, отримають нагороду згідно зі своїми ділами. Навіть якщо 

пожертвувані кошти були використані неправильно і не досягли мети, яку 

переслідував дарувальник, — прославлення Бога і спасіння душ, — той, хто 

пожертвував у щирості душі, звернувши погляд на Божу славу, все одно не 

втратить своєї нагороди» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 2. С. 518).  
5. Ананій і Сапфіра також є негативним прикладом (Дії 5:1-11). Книга 

Левит стверджує, що гроші від продажу посвяченого Господу майна мають 

бути віддані як приношення до сховища святині (Левит 27:14-33). Десятина 

теж включена до списку священних речей (Левит 27:30-33; Мал. 3:10). Однак 

розділ 27 книги Левит повідомляє: усе, що людина хотіла присвятити Господу, 

має бути спершу оцінене священиком перед продажем або викупом, згідно із 

законом про викуп (Левит 27:8, 11-15, 25, 27, 31).  
Оцінка священиком запобігала виникненню зажерливості через недооцінку 

речі, яку віддавали або викуповували, а також запобігала приховуванню 

дарувальником частини доходу.  
Оскільки в новозавітний час священики більше не стежили за оцінкою 

майна, яке продавали, або за виплатою суми, відданої як приношення, тому 



визначення ціни такого майна залежало виключно від сумління дарувальника. 

Однак Ананій та Сапфіра обманули, щоб залишити собі частину обіцяного.  
У новозавітний час, як і в старозавітний, десятина й приношення 

залишаються святими і недоторканними. На підтримку цього правила ми 

маємо пряме повеління від Самого Господа (Матв. 23:23), застереження 

Святого Духа (Дії 5:1-11) й апостола Павла (Євр. 2:1-4).  
Щоразу, коли проводилася духовна реформа, щедрість народу 

відновлювалася, що було явною ознакою відродження (Вих. 35:20-29; 2 Хронік 

31:1-12; Мал. 3:6-12; Дії. 4:34-37). Проте на Ананія і Сапфіру злиття Святого 

Духа справило недостатнє враження, і вони пожали наслідки. Якби це 

подружжя досягло успіху у своєму шахрайстві, тоді довіра до апостолів і 

Божественної законності Церкви була б підірвана від самого початку. Хоч 

сьогодні не відбувається такий не гайний суд, проте настане день, коли всі 

дадуть звіт Господу за свої діла — і добрі, і погані (Екл. 12:13, 14).  
«Цей приклад огиди Бога до жадібності, обману й лицемірства був даний 

як попередження не лише для Ранньої Церкви, а й для всіх майбутніх поколінь. 

Спочатку Ананій і Сапфіра виплекали в собі жадібність… Добровільні 

пожертвування і десятина забезпечують фінансову підтримку Господньої 

справи» (Е. Уайт. Дії апостолів. С. 73, 74).  

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
Попросіть одного з учнів прочитати вголос наведені нижче цитати. Потім 

дайте відповіді на запитання. 

 
 
Ліки від зажерливості  
«Постійна жертовна доброчинність – це Божі ліки від гріхів егоїзму й 

жадібності, що роз’їдають душу. Бог установив систему благодійності з метою 

підтримки Його справи й полегшення життя стражденних і нужденних. Він 

постановив, щоб жертовність стала звичкою, протистояла небезпечному 

підступному гріху скнарості. Постійне жертвування завдає нищівного удару 

жадібності» (Е. Уайт. Християнська родина. С. 370).  
1. Невідроджене людське серце може вважати безкорисливе жертвування 

непотрібним. Як нам виховати в собі звичку без корисливо жертвувати, 

отримуючи задоволення від щедрості й у такий спосіб звільняючи себе від 

жадібності?  
2. Як залучити людей до кампанії зі зміцнення вірності в десятинах, 

приношеннях та регулярних пожертвуваннях на благодійні й місіонерські 

потреби? 

 

Щедрість і Святий Дух  
«Така щедрість віруючих була наслідком злиття Святого Духа. Навернені в 

євангельську віру “мали одне серце й душу”. Їх об’єднувала одна спільна мета 

– успішне завершення дорученої їм місії; сріблолюбству не могло бути місця в 

їхньому житті» (Е. Уайт. Дії апостолів. С. 70).  



«Ананій і Сапфіра засмутили Духа Святого, поступившись жадібності» 

(там само. С. 72). 

 
1. Християнська щедрість є результатом того, що ми 

дозволяємо Святому Духові діяти в нашому житті. Зажерливість – 
протилежність щедрості. Як би ви оцінили себе, аналізуючи щедрість, 
вірність і безкорисливість, з якими робите свій внесок у благодійні й 
місіонерські проекти Церкви? (Також читайте 2 Кор. 13:5).  

 

 

Урок 10              4-10 березня  

 

ПЛАНУВАННЯ СПАДКОЄМСТВА 

 

Біблійні тексти для дослідження: 

 

Луки 12:16–21; Екл. 2:18–22; Прип. 27:23–27; 2 Кор. 4:18; Екл. 5:10; 

Колос. 1:15–17. 

 

Пам’ятний вірш:   
«І я почув голос із неба, що промовляв: Напиши: блаженні ті мертві, 

які віднині помирають у Господі. Дух промовляє: Так, нехай вони 

спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними» (Об’явл. 

14:13). 

 

Наближаючись до фіналу наших трудових років, ми переключаємо свою 

фінансову увагу на збереження наших активів в очікуванні завершення життя. 

Перехід від роботи до пенсії може бути дуже травмувальним досвідом. Як 

найкраще можна використати наші фінанси? 

 

Коли люди стають старшими, вони починають турбуватися про майбутнє. 

Найбільш поширені страхи: померти дуже рано (не встигнувши подбати про 

сім’ю); жити надто довго (втратити свої активи чи заощадження); важка 

хвороба (усі мої ресурси можуть швидко вичерпатися); психічна або фізична 

інвалідність (хто подбає про мене?). 

 Коментуючи ці страхи, Еллен Уайт писала: «Усі ці страхи — 

породження сатани… Якби їхній [людей] внутрішній стан був до вподоби 

Богові, їхні останні дні могли б стати найкращими і найщасливішими в 

житті… Людям похилого віку слід залишити всі тривоги, скласти всі тягарі й 

насолоджуватися щастям, зростаючи для Небес» (Е. Уайт. Свідчення для 

Церкви. Т 1. С. 423)  
Цього тижня ми розглянемо Божу пораду щодо наших останніх 

років життя. Що ми повинні робити, чого нам слід уникати та якими 

принципами керуватися? 

 



Неділя, 5 березня  
НЕРОЗУМНИЙ БАГАЧ 
 

Прочитайте Луки 12:16–21. Яка важлива вістка міститься 

в уривку? Яке сильне застереження висловив Господь нерозумному 

багачеві? Що це застереження має повідомити нам про наше ставлення 

до своїх матеріальних статків?  

 

Якщо людина залишає роботу, щоб витратити накопичені кошти на себе, 

вона повинна бути обережна та взяти притчу Ісуса близько до серця. Проблема 

не в тому, що людина багато працює або здобуває багатство, особливо коли 

вона стає старшою і, можливо, навіть багатшою. Проблема полягає в ставленні 

до багатства й життя взагалі. Слова багача «спочивай, їж, пий, веселися» (Луки 

12:19) відображають реальну проблему.  
«Життєва мета цієї людини була не вища, ніж у тварин, що гинуть. Вона 

жила так, ніби не існує ані Бога, ані Неба, ані майбутнього життя; ніби все, чим 

володіла, було її власним і вона нічого не була винна ні Богові, ні людям» (Е. 

Уайт. Наочні уроки Христа. С. 257). 

Якщо на цьому етапі життя ми думаємо тільки про себе, ігноруючи потреби 

інших і Божу справу, то йдемо слідами нерозумного багача. У притчі Ісуса не 

сказано, що багач був лінивий або нечесний. Проблема в тому, як він витрачав 

довірені йому Богом кошти. Ми не знаємо дня своєї смерті, тому завжди маємо 

бути готові до неї, виконуючи в житті Божу волю, а не власні егоїстичні 

бажання. 

Загальна біблійна картина життя людини така: вона працює і залишається 

працездатною, доки можливо. Зауважмо: авторам великих пророчих книг 

Даниїла й Об’явлення, як вважає багато дослідників, було за 80 років, коли 

вони завершили свою працю. І це було тоді, коли середня тривалість життя 

людини становила близько 50 років. Еллен Уайт опублікувала деякі зі своїх 

найвідоміших і найулюбленіших книг, таких як «Бажання віків», після 70 

років. Отже, поки ми здорові, вік не повинен означати, що ми перестаємо бути 

продуктивними, навпаки, якщо змога, маємо робити щось хороше. 

 

Ісус радив тим, хто чекає Його Другого приходу, не тільки спостерігати, а й 

продовжувати працювати (Матв. 24:44-46).  
У будь-якому віці та з будь-якими фінансами як ми можемо уникнути 

пастки, до якої потрапив нерозумний багач? Запитайте себе: «Заради 

чого я живу?» 

 

Понеділок, 6 березня  
НІЧОГО НЕ ВІЗЬМЕШ ІЗ СОБОЮ 
 
Одного разу хтось запитав відомого євангеліста Біллі Грема, що його 

найбільше дивує в житті зараз, у його похилому віці (Грему тоді було за 60). 

Відповідь Грема: «Швидкоплинність життя».  
Безперечно, життя справді минає швидко.  



Прочитайте наведені тексти. Що вони повідомляють про життя 

людини на Землі? Псал. 49:18; 1 Тим. 6:6, 7; Псал. 39:12; Якова 4:14; 

Екл. 2:18–22.  

 
 
На жаль, життя швидко минає, але, помираючи, ви також нічого не візьмете 

із собою, принаймні з накопичених матеріальних благ. Псалмист говорить: 

«Адже, помираючи, не забере вона нічого» (Псал. 49:18), тобто людина все 

залишає комусь іншому. Кому це дістанеться, залежить від того, які плани було 

складено заздалегідь.  
Звісно, не всі мають спадщину як таку, проте більшість людей, особливо за 

роки роботи, накопичили певні статки. 

Питання про те, що станеться із цими статками після вашої смерті, справді 

важливе, і його необхідно розглянути.  
Яким би великим чи маленьким не було наше майно наприкінці життя, 

планування спадкоємства може стати нашим останнім актом управління, 

ретельного розпорядження тим, чим Бог благословив нас. Якщо у вас немає 

плану щодо спадкоємства, котрий ви склали за допомогою заповіту або трасту, 

тоді можуть діяти закони вашої країни. Якщо ви помираєте, не склавши 

заповіту, у більшості цивільних юрисдикцій ваше майно просто переходить до 

ваших родичів, незалежно від того, потребують вони його чи ні та чи підуть ці 

кошти їм на користь. У такому разі Церква нічого не отримає. Якщо ви цього 

хочете, гаразд; якщо ж ні, тоді вам потрібно заздалегідь скласти плани. 

 

Ми можемо сказати: оскільки Бог — Власник усього (див. Псал. 24:1), то 

було б логічно діяти за біблійним принципом, а саме: ми повинні повернути 

законному Власникові те, що залишилося після задоволення потреб близьких.  
Ми знаємо, що смерть може настати будь-якої миті, причому 

несподівано, навіть сьогодні. Що станеться з вашими близькими, якщо 

ви сьогодні помрете? Що буде з вашим майном? Чи буде воно 

розподілене так, як би ви хотіли? 

 

Вівторок, 7 березня  
ПОЧНІТЬ З ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ 
 
У старозавітні часи багато дітей Ізраїлю були землеробами і пастухами. 

Тому деякі з обіцяних Богом благословень були викладені мовою фермерів. 
Наприклад, у Прип. 3:9, 10 Бог запевняє: якщо ми будемо фінансово вірні 
Йому, то наші «комори будуть переповнені». Звісно, у багатьох християн 
сьогодні немає комор. Тому згадану обітницю слід розуміти так: якщо ми 
готові йти за Богом і слухатися Його, Він благословить нашу роботу, наш 

бізнес.  
Прочитайте Прип. 27:23–27. Як би ви інтерпретували сучасним 

християнам вислів: «Пильно доглядай за тваринами твого стада»?  

 
 



Скільки б разів Біблія не застерігала багатих від нехтування бідними, від 

зажерливості й користолюбства, вона ніколи не засуджує багатство чи 

прагнення людей до набуття багатства, якщо, звичайно, вони не роблять це 

нечесно або за рахунок гноблення інших. Фактично сьогоднішні тексти із 

книги Приповістей наголошують, що ми повинні бути старанні у своїх 

фінансових справах, щоб мати достаток для себе та своєї сім’ї. «Пильно 

доглядай за тваринами твого стада… Матимеш також достатньо козячого 

молока для харчування тобі та твоїм домашнім, як і на прожиття твоїм слугам» 

(Прип. 27:23, 27). 

 

Як сьогодні можна перефразувати цей вірш? Можливо, так: «Перегляньте 

свої фінансові записи та визначте стан ваших справ». Або: «Складіть 

балансовий звіт і визначте співвідношення вашого боргу та власного 

капіталу». Час від часу протягом трудових років доцільно переглядати заповіт 

або інші документи та ваші нинішні активи, поновлюючи їх за необхідності. 

Такі документи, як заповіти і трасти, складаються на ранніх етапах процесу 

планування спадкоємства на випадок передчасної смерті заповідача або 

неможливості за станом здоров’я прийняти рішення про те, куди направити 

свої активи. Ідея полягає в тому, аби заздалегідь спланувати те, що станеться з 

вашим майном, коли воно перестане бути вашим. 

 

Правильне управління засобами, якими нас благословив Бог за життя, 

включає і планування того, що станеться з ними після нашої смерті. Адже 

якщо Господь не повернеться за нашого життя, колись нас не стане, а наші 

матеріальні цінності, великі чи невеликі, залишаться. Отже, саме зараз ми 

повинні подбати про те, щоб кошти, якими ми були благословенні, стали 

благословенням для інших та допомогою для Божої справи. 

 

«Адже багатство не вічне» (Прип. 27:24). Чому нам важливо завжди 

пам’ятати про це?  

 

Середа, 8 березня 
 
БЛАГОДІЙНІСТЬ НА СМЕРТНОМУ ОДРІ 
 

Які принципи містять наведені нижче тексти щодо нашого 

ставлення до грошей? 

1 Тим. 6:17  
 

2 Кор. 4:18  

 

Прип. 30:8  
 

Екл. 5:10  
 



Гроші можуть справляти на людей сильний вплив, який багатьох призвів до 

загибелі. Хто не чув про людей, котрі, навіть маючи великі статки, 

припустилися жахливих злочинів через гроші?  
Проте так не має бути. Божою силою ми можемо подолати спробу ворога 

взяти те, що призначалося для благословення (тобто матеріальні засоби), і 

перетворити його на прокляття.  
Одна з небезпек, з якою стикаються люди під час планування на випадок 

смерті, — збирати майно зараз, виправдовуючи це таким міркуванням: «Коли я 

помру, тоді зможу все це віддати». Хоч це краще, ніж просто витратити все 

зараз (один мільярдер заявив, що проживе правильно тільки в тому разі, якщо 

на його рахунку не залишиться коштів навіть на його похорон), однак ми 

можемо й повинні повестися правильно.  
«Я бачила, що багато хто шкодує свої гроші для Божої справи за життя, 

заспокоюючи своє сумління тим, що заповість багато коштів для Бога перед 

смертю. Такі люди майже не виявляють віри й довіри Богові, боячись ще за 

свого життя пожертвувати щось суттєве для Нього. Однак благодійність на 

смертному одрі – зовсім не те, чого Бог вимагає від Своїх послідовників; вона 

не може виправдати користолюбство живих. Люди, котрі міцно тримаються за 

свою власність до останнього моменту, віддають її не справі Божій, а смерті. 

Люди постійно зазнають збитків. Розоряються банки, майно гине через нещасні 

випадки. Дехто хоче зробити щось добре, але відкладає це на потім, і сатана не 

допускає, щоб кошти потрапили до Божої скарбниці. Багатство втрачається 

раніше, ніж потрапляє до Бога, і сатана радіє з цього» (Е. Уайт. Свідчення для 

Церкви. Т. 5. С. 154).  
Чому ми повинні розумно підійти до планування спадкоємства? 

 

Четвер, 9 березня  
ДУХОВНА СПАДЩИНА 
 
Хоч нам складно уявити, яким було б життя на Землі, якби люди не 

грішили, одне ми знаємо точно: не було б ані накопичення, ані жадібності, ні 

бідності – усього того, що мучить наш світ з давніх-давен. І навіть наше 

почуття власності щодо того, що ми заробили чесною працею, також є 

філософією життя в грішному світі. Однак, зрештою, незалежно від кількості 

зароблених нами коштів, ми завжди повинні пам’ятати про один важливий 

момент. 

Прочитайте запропоновані тексти. Яка головна думка міститься в 

них? Як ця ідея має вплинути на наше ставлення до матеріальних 

засобів, якими благословив нас Бог? Псал. 24:1; Євр. 3:4; Псал. 50:10; 

Бут. 14:19; Колос. 1:15–17. 

 

Ми є розпорядниками й управителями засобів, довірених нам Господом. 

Адже все це належить Богові, і саме Він дає нам життя, здоров’я, силу, 

здібності. Тому цілком логічно, що, завершивши нашу трудову діяльність та 

подбавши про свою сім’ю, решту ми повернемо Йому.  



«Жертвуючи на Божу справу, ви збираєте собі скарби на Небесах. Усе, що 

ви туди вкладаєте, перебуває в безпеці, його не можна знищити або втратити, 

воно перетворюється на вічний, неминучий статок і буде перераховано на ваш 

рахунок у Небесному Царстві» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 

342 ).  
Є багато переваг у тому, щоб давати зараз, доки ми живі. Ось деякі з них: 

1. Дарувальник може побачити результати своїх пожертв: нову будівлю 

церкви, оплату навчання молодої людини, фінансування євангельської 

програми тощо.  
2. Окремі люди можуть отримати користь зараз, коли найбільше її 

потребують. 

3. Після смерті дарувальника не буде сварок між членами сім’ї чи друзями. 

4. Жертовність – добрий приклад щедрості й любові до ближніх. 

5. Такий дар мінімізує наслідки податку на майно.  
6. Прижиттєвий дар гарантовано буде передано бажаній організації (без 

втручання судів чи незадоволених родичів). 

7. Це демонструє, що серце дарувальника змінилося з егоїстичного на 

безкорисливе. 

8. Дарувальник збирає скарби на Небесах. 

 

П’ятниця, 10 березня 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
Еллен Уайт написала два розділи на тему розподілу нашого майна. Див. 

«Свідчення для Церкви», т. 3, розділ «Багатим батькам» (с. 116-130); 

«Свідчення для Церкви», т. 4, розділ «Заповіт і спадщина» (с. 476-485).  
У книзі «Поради з управління ресурсами» обговорюється планування 

спадкоємства (див. с. 323-335). 

«Усі справи, які багато хто вважає за краще відкладати до самої смерті, слід 

виконати тоді, коли люди ще досить сильні й міцні, якщо, звичайно, вони 

справді вважають себе християнами. Якби люди за життя присвятили Богові 

своє майно, діючи як Його управителі, то отримали б задоволення від 

виконаного обов’язку. Самостійно здійснюючи свою волю, вони могли самі 

виконати Божі вимоги, замість того щоб перекладати цю відповідальність на 

інших» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 4. С. 480).  
Що означає фраза «самостійно здійснюючи свою волю»? У звичайному 

заповіті особа, яка складає його, призначає його виконавця, котрий розподіляє 

майно після смерті цієї особи відповідно до її побажань, виражених у заповіті. 

Самостійно здійснюючи свою волю, ви просто самі розподіляєте своє майно 

ще за життя. Ви будете задоволені тим, що бачите результати і знаєте, що 

правильно розпоряджаєтеся довіреними Богом засобами.  
Для християнина Другий прихід Христа – це «блаженна надія». Ми всі 

розуміємо, що це буде приголомшливо – побачити Ісуса на хмарах небесних. 

Ми прагнемо почути слова: «Гаразд, рабе добрий і вірний!» А якщо ми 

заспокоїмося до повернення Ісуса? Якщо ми виконували Його волю, то можемо 

отримати задоволення, побачивши, як завдяки нашим зусиллям Божа справа 



просувається вперед, і знаючи, що завдяки нашому майновому плану ця справа 

продовжуватиметься і після нашої смерті. 

 

Запитання для обговорення: 

1. Хоч ми можемо збирати скарби на Небесах зараз, чому це не те 

саме, що намагатися заробити чи навіть «купити» собі спасіння добрими 

ділами? 

  
2. Хоч нам слід бути щедрими дарувальниками за життя, ми також 

маємо бути мудрі. Чимало шахраїв у своїх виступах часто призначають 

конкретні дати та закликають слухачів жертвувати свої гроші. Вони 

заявляють, що певного дня відбудеться якась несподівана подія. А 

оскільки тоді наші гроші вже будуть без вартісні, краще віддати їх на 

служіння Богові зараз. Як нам навчитися відрізняти таке шахрайство від 

законних способів використання наших коштів на Божу справу навіть 

зараз? 
 
 

Урок 10     КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІ 
 

Біблійні тексти для дослідження:  
 
Луки 12:16–21; Екл. 2:18–22; Прип. 27:23–27; 2 Кор. 4:18; Екл. 5:10; 

Колос. 1:15–17. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Нам необхідно довіряти Богові та не вкладати свою довіру й любов у гроші 
(Матв. 6:24-27). Ми можемо піклуватися про своє майно (Прип. 27:23), бути 
розсудливими (Прип. 6:8; 10:5) та робити це без занепокоєння (Матв. 6:34), 
присвячуючи своє життя проголошенню Божої сили (Псал. 71 :18). 
Зістарівшись та ослабши (Екл. 12:1, 2), ми все ще зможемо приносити плід для 
Господа (Псал. 92:15) з Його допомогою (Псал. 71:17, 18), бо Він обіцяє 
піклуватися про нас (Ісаї 46:4; Псал. 92:13-15). Коли наше дихання життя 

повернеться до Творця, Котрий створив усе (Колос. 1:16), тоді ми відпочинемо 
від усіх своїх діл.  

Наше життя і багатство не вічні (Прип. 27:24), наше майно перейде до 

інших (Псал. 49:11), і ми не можемо нічого взяти із собою за межі земного 

життя (Екл. 5:14, 15). Тому, коли це можливо, «добра людина заповідає спадок 

навіть онукам» (Прип. 13:22); однак вона має зробити це так, щоб уникнути 

суперечок між ними. Складаючи заповіт, ми не повинні думати лише про свої 

земні інтереси й перестати бути щедрими щодо Бога. Нерозумний багач у 

притчі Ісуса не врахував цього, що й погубило його (Луки 12:19, 20).  
Усвідомивши, Ким Бог є для нас (Псал. 24:1), і живучи для Його слави (1 

Кор. 10:31), ми прагнемо невидимого, вічного. Ми очікуємо міста з 



підвалинами, Творцем і Будівничим якого є Бог (Євр. 11:10), і не витрачаємо 

весь свій час і увагу на накопичення тимчасових багатств (1 Тим. 6:17).  
Інвестуючи в Божу справу (Мал. 3:8-10), ми залишаємо після себе 

спадщину віри. І коли відпочинемо від усіх своїх діл наші добрі діла підуть за 

нами (Об’явл. 14:13), оскільки Бог буде прославлений у них навіть за нашої 

відсутності. 

 

ЧАСТИНА II: КОМЕНТАР 
 
Покладайтеся на Бога  
Усе приходить через Бога Сина і створене для Нього (Колос. 1:16). Але 

оскільки гроші «уможливлюють усе» (Екл. 10:19), ми чіпляємося за них, 

забуваючи, що є лише тимчасовими зберігачами цих коштів. Писання засуджує 

сріблолюбство (1 Тим. 6:10; Матв. 6:24).  
Заміна довіри до Бога любов’ю до матеріальних речей та надією на них – це 

безглуздя (Єрем. 5:4, переклад І. Огієнка; Римл. 1:21, 22). Бог цього віку 

спотворює наше розуміння реальності й засліплює наш розум, так що ми не 

можемо бачити славу Божу в Христі (2 Кор. 4:3, 4).  
Без віри ми втрачаємо тверду основу надії (Євр. 11:1). Нас атакують страх 

смерті (Євр. 2:15) і занепокоєння (Матв. 6:34). А ми вперто тримаємося за речі, 

чинячи опір наказу повернути Богові належне Йому.   
Якщо після приховування від Бога того, що Йому належить, ми покаємося 

й навернемося до Нього (Мал. 3:7), то наслідком віри будуть надія, спасіння і 

добрі діла (Ефес. 2:10). Божа любов прожене страх (1 Івана 4:18), з’явиться 

надія, бо Він ніколи не залишить нас і не покине (Євр. 13:5). 

 

Підготовка до майбутнього  
Праця в Едені була насолодою для людини (Бут. 2:15). Після гріхопадіння її 

виживання залежало від «праці» в «поті свого чола» (Бут. 3:17-19). Біблія 

наказує нам займатися чесною працею (Вих. 20:9), піклуватися про своє майно 

(Прип. 27:23) і робити запаси на майбутнє (Прип. 6:8; 10:5), поки ми здатні 

працювати.  
Однак з віком ми слабшаємо (Екл. 12:1-6) і просимо Бога не залишати нас 

(Псал. 71:18). Незважаючи на наше фізичне в’янення, ми все ще можемо 

приносити плід для Бога (Псал. 92:15), Котрий пообіцяв піклуватися про нас і в 

старості (Ісаї 46:4).  
Багатство не вічне (Прип. 27:24), наше майно перейде до інших (Псал. 

49:11), і ми не можемо нічого взяти із собою в могилу (Екл. 5:15). Тому маємо 

намагатися шанувати Бога зараз (Прип. 3:9, 10). 

 

Благословення  
Бог дарує нам благословення і спасіння, звелівши передати ці 

благословення майбутнім поколінням. У старозавітних Писаннях слово «завіт» 

також має значення заповіту з умовними пунктами, щоб спадкоємці отримали 

спадщину.  



Божественний завіт передбачає матеріальні благословення, такі як земля 

Ханаанська (Бут. 15:18), обітниця стати великим народом (Бут. 12:2; 15:5), 

достаток матеріальних благ (П. Зак. 28:11). Цей завіт включає також духовну 

обітницю про Месію (Гал. 3:16) і доручення нести благословення всім народам 

(Бут. 12:3; Гал. 3:8, 14). Усі люди, котрі живуть вірою, є спадкоємцями 

згаданого завіту, отримують це доручення і не повинні боятися, оскільки 

перебувають під Божою охороною.  
Новий Завіт також відкриває значення спадщини матеріальних і духовних 

благословень від Бога для Його народу. Грецьке слово діатеке (Гал. 3:15-18; 

Євр. 9:16, 17) означає волю й останнє бажання заповідача у розумінні 

односторонніх відносин. У такому разі спадкоємцеві віри необхідно лише 

прийняти пропозицію. Ми, спадкоємці нового завіту (діатеке), утвердженого 

кров’ю Христа (Матв. 26:28), несемо відповідальність за передачу майбутнім 

поколінням спадщини завіту (Бут. 9:9; 17:9), відображеної в патріархальних 

благословеннях (Євр. 6:13-18) і дорученні Церкви проповідувати всім народам 

(Матв. 28:19). 

 

Повернення до Божої спадщини  
Усі благословення, які ми отримали протягом життя, повинні бути вірно 

використані для прославлення Бога (1 Кор. 10:31;  Мал. 3:8-10). Ми 

прославляємо Його, ділячись безпосередньо з громадою та через неї всім, що 

Він дає нам.  
Ось деякі біблійні приклади, які демонструють цей принцип. Авраам. Бог 

обрав Авраама, щоб він наказав своїй сім’ї продовжувати служити Господу 

(Бут. 18:17-19).  
Давид. Давид призначив сина Соломона своїм спадкоємцем. Давид також 

подбав про те, щоб його син отримав матеріальну й духовну спадщину для 

продовження справи, яку Бог доручив цареві та яку він сам не зміг виконати 

особисто. 

Будучи щедрим для Божої справи протягом усього свого життя, Давид, тоді 

вже людина похилого віку, запропонував підготовлені ним кошти, як власні, 

так і зі свого царства, для будівництва храму (1 Хронік 29:2, 3). Ця робота 

почалася приблизно через три роки після смерті Давида (2 Хронік 3:2) і була 

свідченням для всіх народів (2 Хронік 6:32, 33).  
Протягом століть храм був потужним місіонерським проектом, 

запланованим і фінансованим Давидом, приваблюючи мільйони людей до 

Дому молитви, призначеного для всіх народів (Ісаї 56:3-7). Ця справа була 

здійснена лише завдяки рішучості Давида повернути Богові отримане від 

Нього протягом усього свого життя (1 Хронік 29:14).  
Історія Давида свідчить, що наше зобов’язання перед Богом є довічним. 

Інвестуючи в Боже Царство в цьому житті, як зробив Давид, ми залишимо 

після себе спадщину, котра справлятиме вплив і після нашого життя. Тому ми 

повинні упорядкувати свої справи. Це завдання може включати мудрий 

розподіл нашого майна й забезпечення спадкоємців у такий спосіб, щоб вони 

могли продовжувати свідчити про Христа після нашої смерті. 



 

Наша частина в завіті  
Ісус поновив з нами Божественний завіт (Марка 14:24; Євр. 12:24), який 

має бути проповіданий усьому світові (Матв. 28:19). Як і в історіях Авраама й 

Давида, дані нам Богом матеріальні блага і духовна спадщина повинні сприяти 

спадкоємності Євангелія в сім’ї та Церкві для спасіння всіх народів.  
Божий завіт закликає народ Господа до вірності і щедрості в десятинах та 

приношеннях. Такі вірні й щедрі пожертви свідчать народам, що Божий народ 

отримує благословення (Мал. 3:12) внаслідок послуху Йому. Ці благословення 

поширяться і на наших нащадків (П. Зак. 12:28). Ось чому під час духовного 

відродження майно також приносили до храму (Вих. 35:20-29; 2 Хронік 31:1-

12; Неем. 10:37, 38; Мал. 3:6-12), а в новозавітні часи покладали до ніг 

апостолів (Дії 2:44, 45; 4:34-37).  
«Боже Слово випромінює потоки світла, тому необхідно почати 

використовувати втрачені можливості. Коли всі члени нашої Церкви 

виявляють вірність, повертаючи Богові десятину й приношення, які належать 

Йому, тоді світові відкривається шлях для сприйняття вістки для теперішнього 

часу... Якби народ Божий виконував Його намір, сповіщаючи світові вістку 

милості, то Христос уже прийшов би на Землю і святі були б радісно прийняті 

в Божому місті» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 6. С. 450).  
Завіт (Євангеліє), проголошений Авраамові (Гал. 3:8), необхідно сповіщати 

спочатку найближчим (як було за часів патріархів), а потім до краю Землі. 

Тільки тоді і юдеї, і язичники, прийнявши вістку, будуть благословенні 

спадщиною віри, переданою нам сім’єю або Церквою (Ісаї 52:10; Дії 1:8; 

13:47). Отже, вістка про те, що «їхні діла йдуть слідом за ними» (Об’явл. 

14:13), свідчить: наш особистий приклад та вірність щодо нашого майна 

продовжуватимуть свідчити майбутнім поколінням і після нашого життя. 

 

ЧАСТИНА III: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
Життя — це живе свідчення, яке передає майбутнім поколінням довірену 

нам священну спадщину. Зрештою, усе це нам постійно повертає Бог.  
Попросіть одного з учнів прочитати вголос наведені нижче цитати. Потім 

дайте відповіді на запитання. 

 

Щоденний завіт  
«Заповіт про спадок є лише жалюгідною прижиттєвою заміною щедрості. 

Слуги Божі зобов’язані щодня прагнути до доброї праці, до добровільних 

приношень Богові» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 326).  

Як добрі діла й щедрі пожертвування пов’язані з вірою (Ефес. 2:8-10)? 

Чому? 

 

Після відходу віруючого із життя  



«Вони зобов’язані так потурбуватися про все своє господарство, щоб його 

можна було залишити в будь-який час» (Е. Уайт. Поради з управління 

ресурсами. С. 328).  
Чому важливо планувати й домовлятися заздалегідь, особливо про майно, 

щоб ми були готові «залишити його в будь-який час»? 

 

Наш священний обов’язок  
«Багато братів виявляє зайву делікатність у цьому питанні [складання 

заповіту]… Однак цей обов’язок є таким самим священним, як обов’язок 

проповідувати Слово для спасіння людей» (Е. Уайт. Поради з управління 

ресурсами. С. 323).  
Чому складання заповіту є таким самим священним обов’язком, як і 

обов’язок проповідувати Слово для спасіння людей? 

 

 
Урок 11          11-17 березня 

УПРАВЛІННЯ У ВАЖКІ ЧАСИ 

Біблійні тексти для дослідження: 
 
2 Хронік 20:1–22; 1 Хронік 21:1–14; 2 Петра 3:3–12; 1 Івана 2:15–17; 

Об’явл. 13:11–17. 

 

Пам’ятний вірш:  
 
«Принось Богові в жертву подяку і виконуй дані тобою Всевишньому 

обітниці. Тоді покличеш до Мене в день скорботи, – Я тебе визволю, і ти 

Мене прославиш» (Псал. 50:14, 15). 

 
Іноді здається, що наш світ виходить із-під контролю: війни, 

кровопролиття, злочинність, аморальність, стихійні лиха, пандемії, економічна 

невизначеність, політична корупція та багато іншого. В окремих людей та 

сімей виникає сильне спонукання думати насамперед про власне виживання. 

Тому думки зосереджені на пошуку безпеки за цих невизначених часів, і це 

можна зрозуміти.  
Життєві труднощі щодня вимагають від нас багато уваги. Борги необхідно 

оплачувати, дітей потрібно ростити, майно слід підтримувати — усе це 

потребує часу й роздумів. До того ж нам потрібні одяг, їжа, житло. У Нагірній 

проповіді Ісус згадав про ці основні потреби, а потім сказав: «Бо ж знає ваш 

Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте насамперед Царства 

Божого і Його праведності, а це все вам додасться» (Матв. 6:32, 33). 

У скрутні часи, коли нам як ніколи необхідно покладатися на Господа, ми 

повинні зробити кілька конкретних кроків, які ґрунтуються на біблійних 

принципах. 

 



Неділя, 12 березня 
 
ПОСТАВИТИ БОГА НА ПЕРШЕ МІСЦЕ 
 
Прочитайте 2 Хронік 20:1–22. Які важливі духовні принципи ми 

можемо почерпнути для себе з цієї історії? 

 
Ближче до кінця правління Йосафата Юдея зазнала вторгнення ворогів. 

Йосафат був мужній і відважний. Протягом багатьох років він посилював свою 
армію й укріпляв міста. Цар був добре підготовлений до зустрічі з будь-яким 
ворогом; однак у цій кризі він покладався не на свою силу, а на Божу. Він 
вирішив шукати Господа й оголосив піст по всій Юдеї. Весь народ зібрався у 
дворі храму; колись Соломон молився саме про це: у разі небезпеки вони 
мають зібратися в храмі. Усі мужі Юдеї постали перед Господом зі своїми 
дружинами й дітьми. Вони молилися, аби Бог визволив Ізраїль від ворогів та 
прославив Своє ім’я. Потім молився цар: «Адже ми безсилі щодо цієї 

величезної навали, яка рухається проти нас, і ми не знаємо, що нам робити з 
ними, тому наші очі звернені до Тебе!» (2 Хронік 20:12). 

 

Після того як народ присвятив себе Богові, Дух Господній зійшов на одного 

левита, котрий сказав: «Не бійтеся й не жахайтеся цієї численної навали! Адже 

це не ваша війна, а Божа… Просто зупиніться, стійте і спостерігайте за 

Господнім порятунком» (2 Хронік 20:15, 17).  
Отже, рано-вранці наступного дня цар зібрав народ, очолюваний хором 

левитів, котрі мали співати хвалу Богові. Потім він закликав народ: «Довіртеся 

Господу, вашому Богові, й будьте спокійні! Вірте Його пророкам, і вам 

пощастить» (2 Хронік 20:20). Коли хор почав співати, вороги юдеїв стали 

знищувати один одного, «ніхто не врятувався» (2 Хронік 20:24). Три дні народ 

збирав трофеї битви, а четвертого дня повернувся до Єрусалима, з радістю 

співаючи Господу. 

Звичайно, Бог, Котрий урятував юдеїв, — це той самий Бог, Якого ми 

любимо та Якому поклоняємося. Сьогодні Він такий самий могутній, як і 

тоді. Наше завдання полягає в тому, щоб довіритися Йому та Його 

керівництву. Прочитайте 2 Хронік 20:20. Яке особливе значення має цей 

текст для адвентистів сьомого дня? 

 

Понеділок, 13 березня 
 
ДОВІРЯЙТЕ БОГОВІ, А НЕ ВЛАСНИМ РЕСУРСАМ 

 

Цар Давид мав знати це краще за інших. Йому слід було не забувати 

досвіду свого найкращого друга Йонатана. Цей досвід полягав ось у чому: 

коли ви перебуваєте у взаєминах завіту з Богом, Він може дати вам перемогу 

незалежно від кількості вашого війська. В уривку 1 Сам. 14:1-23 записана 

історія про те, як син Саула, Йонатан, і його зброєносець із Божою допомогою 

перемогли цілий гарнізон филистимців. Однак, незважаючи на цей досвід та 

багато інших в історії Божого народу, коли для царя Давида настали важкі 



часи, він дозволив сатані спокусити його довіритися власній силі й 

винахідливості.  
Прочитайте 1 Хронік 21:1–14. Чому Давид вирішив полічити 

Ізраїль, перерахувати своїх воїнів? Чому його воєначальник Йоав 

радив не робити цього?  

 

Зауважте, це була ідея сатани – перерахувати всіх воїнів. Він спокушав 

Давида покладатися не на Боже провидіння, а на свої сили. Йоав, провідник 

ізраїльської армії, намагався переконати Давида не перераховувати Ізраїль, 

оскільки бачив, як Бог діє на користь Ізраїлю, але Давид вимагав зробити 

перепис. Його дії призвели до плачевних результатів, про що йдеться в розділі.  
Ніхто ніколи не розчарувався, довіряючи Богові. Щоразу, коли ви боретеся 

за Господа, готуйтеся. І готуйтеся добре. Кажуть, що британський правитель 

Олівер Кромвель (1599-1658) перед битвою закликав свою армію: 

«Покладайтеся на Бога, хлопці, але порох тримайте сухим!» (То був чорний 

порох). Інакше кажучи, робіть усе можливе, щоб досягнути успіху, але не 

забувайте, що тільки Бог може дарувати вам перемогу.  
Нині дуже спокусливо покладатися на могутність уряду або на наші 

банківські рахунки, але в кожній згаданій у Біблії кризі люди покладалися на 

Бога, Котрий виправдовував їхню довіру й піклувався про них.  
Ми повинні використати теперішній час, щоб налагодити взаємини з 

Богом, позбутися боргів та щедро ділитися тим, що нам дано. Як говориться в 

старовинній євангельській пісні: «Якщо ми потребували Господа раніше, то 

зараз Він нам точно потрібний».  
Як нам знайти правильний баланс між тим, щоб робити все 

можливе для забезпечення своєї фінансової стабільності, і водночас у 

всьому покладатися на Господа? 

 

Вівторок, 14 березня 
 
ЧАС СПРОЩУВАТИ? 
 
Що слід робити адвентистам сьомого дня у важкі часи? Чи повинні ми 

причаїтися в режимі виживання? Ні, насправді все навпаки. Знаючи, що кінець 

світу і Другий прихід Христа вже близько, ми хочемо використати наші засоби 

для проголошення людям Доброї вістки про спасіння і про те, що Бог 

приготував для тих, хто любить Його. Ми розуміємо, що скоро все на цій Землі 

буде знищене вогнем.  
Прочитайте 2 Петра 3:3–12. Про що пише апостол? 

  
Ми знаємо з Біблії, що Господь не надсилає фургонів для перевезення 

наших речей на Небеса. Усе це згорить в останній величезній пожежі, коли всі 

сліди гріха і зла, крім шрамів на руках Христа, будуть назавжди знищені. Що ж 

робити з нашим майном? «Сьогодні той час, коли нашим братам слід 

жертвувати свої багатства на Божу справу замість того, щоб їх накопичувати. 

Ми рухаємося до кращої країни, до Неба. Було б нерозумно вважати, що ми 



житимемо вічно на цій Землі; ми повинні відчувати себе людьми, котрі 

збираються в дорогу» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 59)  
Звичайно, вісниця Господня написала ці слова понад сто років тому! Але 

принцип залишається незмінним: час завжди швидкоплинний, бо наше життя 

коротке. Що таке 60, або 80, або навіть 100 років (якщо у вас добра генетика й 

гарне здоров’я) порівняно з вічністю? Ваше життя може закінчитися раніше, 

ніж ви дочитаєте урок цього тижня, і наступне, що ви побачите, – Прихід 

Христа.  
Як християни адвентисти сьомого дня, ми маємо завжди жити у світлі 

вічності. Звичайно, нам потрібно старанно працювати, щоб забезпечити себе та 

свої сім’ї. Якщо ми були благословенні багатством, немає нічого поганого в 

тому, щоб насолоджуватися ним зараз, за умови, що ми будемо щедрі щодо 

нужденних. Однак ми завжди повинні пам’ятати: усе, що ми накопичуємо тут, 

минуще, швидкоплинне і, якщо ми не пильнуватимемо, накопичені земні 

скарби сприятимуть нашій духовній деградації.  
Якби ви дізналися, що Ісус прийде через десять, п’ять, три роки, як 

би змінили своє життя? 

 

Середа, 15 березня 
 
ПРІОРИТЕТИ 
 
Притчі й повчання Ісуса, історії біблійних героїв та поради Еллен Уайт 

ясно вказують на те, що ми не можемо здійснювати половинчасте служіння 

Христові. Або ми на боці Господа, або ні.  
На запитання книжника, яка найбільша заповідь, Ісус відповів: 

«Любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією своєю душею, і 

всім своїм розумом, і всією своєю силою. Це перша заповідь!» (Марка 12:30). 

Коли ми віддаємо все Христові, тоді для іншого пана нічого не залишається. 

Так має бути.  
Прочитайте Матв. 6:24. Чи підтвердив ваш досвід істинність цих 

слів?  

 
 
Зауважте, Ісус не сказав, що важко служити Богові та грошам або що вам 

потрібно бути обережними, служачи і тому, й іншому. Господь чітко 

проголосив, що це неможливо.  
І крапка. Ця думка має вселити в наші душі певний страх і трепет (Филп.2:12).  

Прочитайте 1 Івана 2:15–17. Про які три пороки говорить апостол? 

Як ці пороки виявляються в нашому світі? Чому небезпека, яку вони 

становлять, більш завуальована, ніж ми вважаємо?  

 

Не дивно, що Павло закликав: «Думайте про горішнє, – не про земне» 

(Колос. 3:2). Звичайно, це легше сказати, ніж зробити, оскільки земні речі 

перед нами щодня. Принада «того, що у світі», сильна; потяг до негайного 

задоволення завжди присутній, шепоче нам на вухо, смикає за рукав сорочки. 

Хіба навіть найвірніший християнин не відчував певного захоплення «земними 



речами»? Навіть знаючи, що одного разу все це закінчиться, ми відчуваємо 

потяг до цього, чи не так? Однак добра вістка полягає в тому, що з Божою 

допомогою ми можемо не дозволити цим речам віддаляти нас від Господа.  
Прочитайте 2 Петра 3:10–14. Про що попереджає апостол? Як це 

попередження має вплинути на наше життя, зокрема на наше 

ставлення до своїх коштів? 

 

Четвер, 16 березня 
 
НІ КУПИТИ, НІ ПРОДАТИ 
 
Біблія змальовує похмуру картину світу перед Другим приходом Ісуса. 

Даниїл писав: «І настане час скрутний, – такої скрути, якої ще ніколи не було, 

відколи існують люди, і аж до цього часу» (Дан. 12:1). Порівняно з деякими 

важкими часами в минулому згаданий тут час буде надзвичайно лихий.  
Книга Об’явлення також указує на тривожні часи перед поверненням 

Христа.  
Прочитайте Об’явл. 13:11–17. Як фінансові питання пов’язані з 

гоніннями останнього часу?  

 

Ми не зможемо ані купувати, ані продавати? Як багато в нашому 

сьогоднішньому житті обертається навколо купівлі  продажу? Наша робота — 

це певний продаж нашого часу, навичок і товарів покупцям. Невміння 

купувати і продавати означає нездатність функціонувати в суспільстві. Тоді 

тиск на тих, хто залишається вірним, буде величезний. І що більше у вас 

грошей, то більшу частку ви матимете в цьому світі, принаймні в плані 

матеріальних цінностей. Тому тиск з метою змусити вас визнати авторитет 

державної церкви буде ще сильнішим.  
Як нам підготуватися до цього? Завдяки Божій милості ми готуємося 

зараз, переконуючись, що не є рабами наших грошей, нашого майна, пороків 

цього світу. Якщо ми не прив’язані до них зараз, то не будемо прив’язані й 

тоді, коли нам доведеться від них відмовитися, щоб залишатися вірними.  
Прочитайте П. Зак. 14:22, 23 (остання частина). Що мав робити 

щороку Божий народ? Чому Бог наказав їм це робити?  

 

Бог пояснив через Мойсея: одна з причин, через які Він установив систему 

десятини, була така: «Щоб ти навчився боятися Господа, твого Бога, по всі 

дні» (П. Зак. 14:23). У поетичному паралелізмі тексту Псал. 31:20 ми бачимо, 

що страх – синонім довіри.  
«Яка величезна Твоя доброта, яку заховав Ти для тих, хто боїться Тебе,  

яку приготовив для тих, хто на Тебе надіється перед людськими синами»  
(переклад І. Огієнка).  

Ці паралельні рядки свідчать, що боятися Господа означає надіятися, 

покладатися на Нього. Тому ми розуміємо: Бог установив систему десятини, 

щоб захистити нас від егоїзму та спонукати довіряти Його піклуванню про 



нас. Хоч вірність у десятині не є гарантією того, що люди залишаться вірними 

до кінця, проте невірні в десятині стягають на себе прокляття. 

 

П’ятниця, 17 березня 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
Хоч Біблія не застерігає від володіння багатством, але вона не говорить і 

про те, що багатство сприяє духовному посвяченню людини. Справжня 

небезпека полягає в іншому. «Любов до грошей, бажання розбагатіти — це 

золотий ланцюг, котрий зв’язує їх [людей] із сатаною» (Е. Уайт. Дорога до 

Христа. С. 44).  
Від часів заснування християнства жодна церква ніколи не користувалася 

такими багатствами і благами цивілізації, як церква в багатьох країнах світу 

сьогодні. Запитання: якою ціною? Такий достаток, безперечно, впливає на 

нашу духовність, і не на краще. На жаль, багатство й матеріальний достаток не 

виховують таких християнських чеснот, як самозречення і самопожертва. Чи 

легко не любити світу і того, що у світі, якщо наш холодильник заповнений 

більшою кількістю їжі, ніж ми можемо з’їсти; якщо ми володіємо однією або 

кількома машинами, щорічно вирушаємо у відпустку за кордон, робимо 

покупки через Інтернет, маємо новітні домашні комп’ютери та смартфони? 

Звісно, чимало членів нашої Церкви не мають таких речей, проте багато їх 

мають і цим наражають свої душі на небезпеку. Ідеться не про багатих, тобто 

про мільйонерів та мільярдерів. Вони принаймні знають, що багаті, і можуть 

прислухатися (якщо захочуть) до біблійних застережень. Ідеться про багатьох 

людей середнього класу, котрі (перебуваючи в оточенні гаджетів, 

кондиціонерів і позашляховиків) помилково вважають: якщо вони лише 

«середній клас», то їм не загрожує небезпека духовного омертвіння через 

власне процвітання. Ось чому десятина може стати потужною духовною 

протиотрутою від небезпек багатства навіть для тих, хто не є особливо 

багатим. 

 

Утім, аби прив’язатися до земних благ, не обов’язково належати до 

середнього класу або багатих. І бідний може бути скупий. Фактично 

захоплення матеріальним залежить від стану серця, а не від розміру гаманця.  
З іншого боку, ретельне повернення десятин фарисеями не звільнило їх 

від жадібності й нечесності. Тільки Божа благодать може наповнити серце 

любов’ю та співчуттям, зробити людину щедрою, доброю, жертовною. 

 

Запитання для обговорення: 

1. Навіть якщо ми, згідно зі світовими стандартами, небагаті, чому 

маємо пильнувати й молитися, щоб не впасти в спокусу 

багатством?  

 

2. Які види благодійності ми можемо практикувати, щоб не 

зосереджуватися на речах цього світу?   



3. Що б сталося з вами завтра, якби ви раптом не змогли ні купувати, 

ні продавати через вашу приналежність до тих, хто дотримується 

Заповідей Божих і має віру в Ісуса (див. Об’явл. 14:12)? Наскільки 

стійка була б ваша віра?  

 
 

Урок  11                    КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ  
 

Біблійні тексти для дослідження:  
 

2 Хронік 20:1–22; 1 Хронік 21:1–14; 2 Петра 3:3–12; 1 Івана 2:15–17; 

Об’явл. 13:11–17. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Ми повинні шукати насамперед Царства Божого (Матв. 6:34), тому що Бог 

— Творець і Хоронитель усього сущого (Бут. 2:7; Псал. 119:91). Він наш 

Пастир (Псал. 23), надійна Допомога в стражданнях (Псал. 46:2). Краще 

покладатися на Нього, ніж на людей (Єрем. 17:5).  
Йосафат покладався на Бога і пророків під час національної кризи (2 

Хронік 20:20). Божий Останок повинен і буде діяти так само (Об’явл. 12:17; 

19:10; 2 Тим. 3:14-17). Така довіра Божественній силі сприяє духовній безпеці 

та процвітанню Церкви. На жаль, одного разу Давид шукав безпеки в кількості 

своєї армії (1 Хронік 21:1-14), і це призвело до трагічних наслідків.  
Біблія навчає нас, що поряд з довірою Богові ми повинні бути розсудливі 

(Прип. 6:8; 27:22). Отже, наше життя має бути скромне, помірковане і без 

хвастощів (1 Тим. 6:8). Нагромадження матеріального майна може викликати 

зайве занепокоєння, що затьмарює наше щастя. Таке занепокоєння наражає нас 

на ризик втратити віру. Тому ми повинні захистити себе від того, щоб любити 

багатство і довіряти йому більше, ніж Богові (Прип. 11:28; 1 Тим. 6:10).  
До того ж гроші можуть втратити свою цінність будь-якої миті, оскільки 

незабаром ми не зможемо ні купувати, ні продавати (Об’явл. 13:17). Зрештою 

гроші будуть знищені у вогні  (2 Петра 3:10-12) разом з пожадливістю тіла, 

пожадливістю очей і життєвою гордістю (1 Івана 2:15-17). Теперішня вірність  
у десятинах і приношеннях — один зі способів повернення до Бога (Мал. 3:7, 

8), Котрого ми повинні боятися по всі дні нашого життя (П. Зак. 6:2). Так ми 

готуємося до перемоги під час великого горя. 

 

ЧАСТИНА II: КОМЕНТАР  
Хоч велике горе — це час сильних мук і нещасть для Божого народу (Псал. 

34:19; Івана 16:33), ми повинні залишатися вірними Господу (1 Кор. 4:2). 

 

Довіра до Бога як щоденна підготовка  
Відколи гріх увійшов у наш світ (Бут. 3:6), життя наповнилося терниною й 

будяками (Бут. 3:16-19), пригнобленням (Екл. 4:1), занепокоєнням і скорботою 



(Екл. 2:22, 23). Однак ми повинні довіряти Богові й іти вперед з вірою, 

зміцнюючись для ще більших випробувань (Єрем. 12:5, Прип. 24:10). Життя в 

залежності від Бога й вірності Йому в малих щоденних випробуваннях – це 

підготовка до ще більших випробувань у майбутньому. Хто вірний у малому, 

той буде вірний і у великому (Луки 16:10).  
Тому шануйте Бога зараз своїми подячними приношеннями. Також 

виконуйте свої обітниці (особливо ті, які ви дали при хрещенні), тому що Бог 

обіцяє відповісти й звільнити Своїх вірних у день скорботи (Псал. 50:14, 15). 

Слово «скорбота» (на івриті: цара) буквально означає «тіснота», тобто біда, 

напасть, горе, мука, лихо, які можуть спіткати багатих і бідних, віруючих і 

невіруючих. Проте ми впевнені в тому, що в наших випробуваннях Господь 

дає втіху та відповідає на наші прохання згідно з Його волею (1 Івана 5:14). 

 

Вірний у багатстві  
Іноді фінансові питання позбавляють нас сну (Екл. 5:12), приваблюють 

злодіїв (Матв. 6:19), приводять фальшивих друзів (Прип. 14:20; 19:4, 6), 

породжують жадібність (Екл. 4:8; 5:9), можуть призвести до самовдоволення 

(Прип. 28:11) або байдужості до інших (Прип. 18:23). Нам не можна 

прив’язувати серце до багатства (Псал. 62:11). До того ж банкрутство (Прип. 

27:24) часом може бути неминуче і болюче. Тому завжди варто пам’ятати, що 

краще мати мало в Господньому страху, ніж великі скарби із тривогою (Прип. 

15:16).  
Йосафат мав багатства і сильну армію, але вони не могли допомогти 

впоратися з несподіваною кризою, яка загрожувала країні. Ця криза 

перевершила все, до чого міг підготуватися цар. Проте він довірився Богові та 

пророчому керівництву, і його історія стала свідченням великого 

Божественного визволення (2 Хронік 20:1-22). Ця неймовірна історія викладає 

важливий урок для Адвентистської церкви: необхідно завжди довіряти Богові 

та пророчому керівництву, яке вона отримала (2 Хронік 20:20; Ефес. 4:11-13; 

Об’явл. 12:17; 19:10).  
На противагу цьому у Писанні міститься випадок із життя Давида, котрий 

накликав на себе Боже невдоволення за свою самовпевненість. Навіть маючи в 

минулому безліч свідчень про Божественну турботу, Давид згрішив, зробивши 

перепис народу (1 Хронік 21:1-14), не порадившись із Божим пророком. Ми 

можемо вважати, що не потребуємо пророчого керівництва. Проте як швидко 

усвідомлюємо свою необачність, коли настає хаос! Факт, що Божественні гнів і 

суд обрушилися на ізраїльтян (2 Сам. 24:1; 1 Хронік 21:7, 11, 12), показує: вони 

так чи інакше брали участь у гріху царя.  
Біблія свідчить: Господь контролює все (Дан. 4:34; Ісаї 46:10). Навіть 

горобець не впаде на землю без відома Отця (Матв. 10:29). Усе відбувається 
тільки з дозволу або волі Бога, Котрий водночас поважає індивідуальний вибір 
та відповідальність людини (2 Сам. 24:11, 12; П. Зак. 30:19).  

Коли фараон зробив запеклим своє серце (Вих. 8:15, 19, 32), Біблія іноді 

приписує цю дію Богові (Вих. 10:20, 27; 11:10), показуючи, що Бог дозволив 



фараонові зробити власний вибір. Господь обмежує зло, але, зрештою, людина 

сама приймає рішення й несе відповідальність за свій вибір.  
У випадку з Давидом Бог не заборонив зробити перепис народу, та й у 

Ізраїлі сам акт перепису не вважався гріхом (Числ. 1:2, 3, 19). Однак у цьому 

конкретному випадку цей акт став гріхом (1 Хронік 21:8), оскільки Давид 

довірився військовій силі (1 Хронік 21:5), а не Богові – справжньому Джерелу 

сили (Єрем. 17:5). Ця історія містить урок для нас: Бог понад усе. Насамперед 

нам необхідно йти до Нього, а не вдаватися до людських засобів допомоги.  
Знання, влада, слава, фізична краса, впливове становище без Господнього 

страху можуть призвести до негативних наслідків, які бувають, наприклад, 

через набуття багатства без благословення чи допомоги Бога. Тому нам треба 

цінувати Божественну мудрість більше, ніж будь-який матеріальний дар (Прип. 

2:1-6; 4:7; 8:11). 

 

Вірний у бідності  
Надмірне безгрошів’я також шкодить, оскільки має наслідки, протилежні 

наслідкам багатства. Бідних переслідують (Псал. 10:2), зневажають (Прип. 

14:20; 19:7) та експлуатують (П. Зак. 24:14). Ось чому мудрий молиться про 

рівновагу (Прип. 30:8). Бог – Господь і багатих, і бідних (Прип. 22:2). Він не 

зневажає бідних за те, що вони бідні, адже і Його Син зубожів заради нас (2 

Кор. 8:9). З іншого боку, багатство не дає людині права претендувати на 

особливу милість Бога, оскільки всі багатства належать Йому (Огія 2:8). 

Господь бажає, щоб усі Його діти – і бідні, і багаті – були вірними 

розпорядниками Його засобів (1 Кор. 4:2; Об’явл. 2:10).  
Ми повинні пам’ятати: нам необхідно покладатися на Божественну 

допомогу, бо Господь — Творець неба і землі (Псал. 121:1,2). Ця причина 

спонукала Аврама дати десятину Мелхиседекові (Бут. 14:19, 20) і відмовитися 

від багатств нечестивого Содома (вірші 22, 23). 

 

Навчитися довіряти Богові  
У біблійному методі викладання навчання (на івриті: ламад) включає 

теорію і практику, як це було показано в релігії стародавнього Ізраїлю. Згідно з 

Повторенням Закону, навчання має відбуватися через слухання (П. Зак. 4:10), 

напучення громади П.Зак. 4:5, 14; 31:12), спів Божих слів (П. Зак. 31:19, 22) та 

читання (П. Зак. 17 :19). До того ж навчати дітей потрібно через розмову з 

ними, коли вони сидять, ходять, лягають і встають (П. Зак. 11:19), заохочуючи 

цим до спілкування з одновірцями та укріпляючи довіру до завіту з Богом.  
У наведених вище текстах часто зустрічаються слова «навчати» й 

«виконувати»; вони вказують на те, що навчання відбувається через прийняття 

Божої істини та благоговіння перед Господом.  
У цьому розумінні десятина й приношення також були і залишаються 

Божественними настановами, оскільки вони навчають присвячувати себе Божій 

справі (Мал. 3:8-10), а також шанувати і прославляти Його Ім’я (Прип. 3:9). 

Мета повчання релігійної діяльності в Ізраїлі повторюється в другій десятині, 



присвяченій сімейній відданості та благодійності: «Щоб ти навчився боятися 

Господа, твого Бога, по всі дні» (П. Зак. 14:23) (див. Е. Уайт. Патріархи і 

пророки. С. 530-536). 

 

Вірність у підготовці до випробувань останніх днів  
В останні дні люди любитимуть гроші. Ми повинні уникати впливу таких 

людей (2 Тим. 3:1-5), бо зажерливість – це ідолопоклонство (Ефес. 5:5). Іван 

попереджає нас, що ідолопоклонники залишаться поза Святим містом (Об’явл. 

22:14, 15). Настане час, коли будуть видані закони, які не дозволятимуть 

Божому народу купувати і продавати (Об’явл. 13:11-17), а все, що було 

приховане від Господа, разом зі скарбами Вавилону (Об’явл. 18:10-16), загине 

у вогні (2 Петра 3:3-10).  
Смерть непередбачувана. Оскільки мертві сплять смертним сном, вони не 

мають відчуття часу до Приходу Ісуса й воскресіння (1 Сол. 4:13, 14; 1 Кор. 

15:52). Тому поки ми ще дихаємо, нам треба бути вірними завжди й у всьому. 

Фактично Прихід Христа буде такий самий швидкий, як і день нашої смерті, 

адже період між смертю і воскресінням – це лише мить. І тоді остаточна 

нагорода буде дана кожному згідно з його ділами (Матв. 16:27).  
Щоденне спілкування з Богом і скромність мають стати правилами життя, 

бо ми не знаємо, о котрій годині прийде Господь (Матв. 24:42, 44). 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
У ці останні дні настали небезпечні й тяжкі часи (2 Тим. 3:1). Пам’ятаючи 

про це, нагадайте своїм учням, що Бог вимагає від них виконання двох 

священних обов’язків: (а) сприяти поступу Божого Царства на Землі; (б) 

залишатися вірними Господу під час випробувань та гонінь.  
A. Послідовники Господа повинні звертати увагу на прогрес Його 

справи. 

«Божа робота прогресує, коли Його народ слухняний Його порадам; у 

нього не залишиться багатства, якому судилося згоріти у вогні. Усі віддадуть 

свій скарб туди, де міль не з’їдає та іржа не знищує; і серця не будуть обтяжені 

нічим, що пов’язує їх зі світом» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 

60). 

 

1. Як ви можете бути вірні у використані своїх коштів? Як може статися, 

що ми приховуємо частку Господа, яка буде поглинута в останньому вогні?  
2. Дружина Лота озирнулася на майно, яке володіло її серцем; тому вона 

трагічно загинула (Бут. 19:26). Що ви можете зробити, аби ваше серце «не мало 

пуповини, яка прив’язує його до землі», і щоб ви не озиралися назад, як 

дружина Лота? 

  
Б. Ми маємо бути вірні серед труднощів.  

«Коли Світло осяє світ, тоді відкриються переваги в нужді, порядок у 

безладді, успіх у невдачі. Нещастя виявляться прихованими благословеннями, 

скорботи – милістю» (Е. Уайт. Виховання та освіта. С. 270).  



1. Навіть вірні Божі діти зазнають випробувань (Івана  
16:33). Попросіть охочих розповісти класу про те, як вони навчилися 

цілком залежати від Бога під час випробувань. Як цей досвід навчив їх, що 

Господь повністю контролює все і робить все для нашого добра? Як цей досвід 

поглибив їхню довіру до Бога та Його вірності? Попросіть інших учнів 

поділитися із класом, які уроки вони почерпнули з почутих досвідів.  

 

 

Урок 12      18-24 березня   

НАГОРОДА ЗА ВІРНІСТЬ 

Біблійні тексти для дослідження: 

Євр. 11:6; Ісаї 62:11; Римл. 6:23; Івана 14:1–3; Об’явл. 21; Матв. 25:20–

23; Римл. 8:16–18. 

 

Пам’ятний вірш:  
 
«Сказав йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний! У малому був ти 

вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана!» (Матв. 

25:21). 
 
Хоч ми ніколи не зможемо заслужити спасіння, Біблія використовує надію 

на нагороду як мотивацію для вірного життя одержувачів незаслуженої Божої 

милості, оскільки завжди й усе ми отримуємо лише з Божої благодаті.  
Як написав Давид: «Господній Закон бездоганний, – він укріплює душу. 

Господнє свідчення вірне, – навчає мудрості простодушних. Господні накази 

справедливі, – вони звеселяють серце. Господня Заповідь ясна, – дає світло 

очам. Господній страх чистий, – він перебуватиме навіки. Господні постанови 

незмінні, бо вони справедливі. Вони бажані більше за золото, – навіть безліч 

щирого золота, – солодші за мед, і то мед стільниковий. Адже й Твій слуга 

збережений ними. У їх дотриманні – велика нагорода» (Псал. 19:8–12). 

У багатьох біблійних текстах ідеться про нашу нагороду, про те, що нам 

обіцяно через Христа після Другого приходу, коли жахливий кружний шлях 

гріха раз і назавжди закінчиться.  
Що нам обіцяно та яку ми маємо гарантію, що отримаємо обіцяне? 

 
Неділя, 19 березня   

НАГОРОДА 
 

Прочитайте Євр. 11:6. Що ці слова означають для нас? Як ми маємо 

реагувати на таку вістку? Див. також Об’явл. 22:12; Ісаї 40:10; 62:11. 

Чого навчають нас наведені тексти? 

 

Нагорода від Бога Його вірним дітям унікальна і, подібно до багатьох 

духовних речей, перебуває за межами нашого розуміння. «Людська мова 

неспроможна описати нагороду праведних. Це зможуть зробити тільки ті, хто 



побачить її. Жоден людський розум не може збагнути славу Божого раю» (Е. 

Уайт. Велика боротьба. С. 674).  
Заповіді блаженства, якими починається Нагірна проповідь, Ісус закінчив 

такими словами: «Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і 

наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за Мене. Радійте 

й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували 

пророків, які були перед вами» (Матв. 5:11, 12).  
Перерахувавши в Євр. 11 героїв віри, автор починає наступний розділ 

такими словами: «Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, 

відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко обплутує, з терпінням прямуймо 

до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на Проводиря і Вершителя віри, на 

Ісуса, Який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів 

хрест і сів праворуч Божого престолу» (Євр. 12:1, 2). 

 

Бути нагородженим за вірність — це не те саме, що спасіння ділами. Хто з 

нас чи з біблійних героїв мав достатньо добрих діл перед Богом, щоб 

заслужити спасіння? Звісно ж, ніхто. Якби ми могли спастися ділами, Ісусові 

не треба було б іти на хрест. Отже, усе нам даровано за благодаттю. «Якщо ж 

за благодаттю, то не за ділами, бо тоді благодать вже не була б благодаттю. А 

коли за ділами, то це вже не благодать, бо тоді діло вже не є ділом» (Римл. 

11:6). Нагорода — це лише результат того, що Бог здійснив і здійснює для нас і 

в нас.  
Як ми розуміємо різницю між спасінням за благодаттю і нагородою 

за діла? Обговоріть відповіді. 

 

Понеділок, 20 березня  
ВІЧНЕ ЖИТТЯ 
 
Хочемо ми цього чи ні, але на всіх людей чекає вічність. Біблія свідчить, 

що вічність стане для кожного з нас або вічним життям, або вічною смертю. 

Нейтральної смуги немає. Жодного коливання в один чи інший бік. Це 

воістину той випадок, коли все або нічого.  
Прочитайте Римл. 6:23; Івана 3:16. Які варіанти представлені нам? 

 

Важко уявити собі два різкіших, чіткіших вибори, чи не так? 

 

Якщо ви читаєте ці рядки, отже, вибрали вічне життя або ж думаєте про це. 
Бог володіє унікальною здатністю робити все так, як говорить, тобто 
виконувати всі Свої обітниці. Наше завдання – просто довіритися Йому, 
покладатися на заслуги Ісуса й вірою підкорятися Його Слову.  

Прочитайте Івана 14:1–3. Що Господь радить нам у першому вірші 

та що обіцяє в другому й третьому віршах? 

  
Ці дивовижні обітниці надії та підбадьорення Ісус передав учням в останні 

дні Свого земного служіння. За часів розчарування й випробувань апостолів 

мали надихнути саме ці обітниці. Так само вони мають впливати і на нас. Ісус 



прийшов з Небес, повернувся туди й пообіцяв нам: «Я знову прийду і візьму 

вас до Себе, щоб де Я, там і ви були».  
Смерть Христа на хресті та Його воскресіння під час Першого приходу – це 

найбільша гарантія Його Другого приходу, бо яка користь була б від Першого 

приходу без Другого? Наскільки ми впевнені в тому, що Ісус помер за нас на 

хресті, настільки ж можемо бути впевнені у виконанні Його обітниці: «І коли 

піду та приготую вам місце, то Я знову прийду і візьму вас до Себе, щоб де Я, 

там і ви були» (Івана 14:3).  
Поміркуйте над ідеєю, що Перший прихід Христа є гарантією Його 

Другого приходу. Яка подія сталася під час Першого приходу, котра 

робить Другий прихід обітницею, гідною довіри? 

 

Вівторок, 21 березня 
 
НОВИЙ ЄРУСАЛИМ 
 
Вірою Авраам бачив Новий Єрусалим. «Тому що він очікував міста з 

підвалинами, Творцем і Будівничим якого є Бог» (Євр. 11:10). Новий Єрусалим 

– це Божий шедевр, збудований для тих, хто любить Його та дотримується 

Його Заповідей.  
Є хороша новина для тих із нас, хто не любить пакувати речі або 

переїжджати. Бог подбав про все. Ось що пише апостол: «І я побачив святе 

місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов 

наречена, прикрашена для свого чоловіка» (Об’явл. 21:2).  
Прочитайте розділ 21 книги Об’явлення. Що нам обіцяно? 

 
Тут згадується стільки всього прекрасного, що наш розум, пошкоджений 

гріхом та знайомий лише із грішним світом, ледве може збагнути все сказане. 

Ці тексти сповнені надії.  
По-перше, як Ісус у тілі жив з людьми в грішному світі, так Він вічно 

житиме з нами в новому світі. Яку перевагу мали люди, котрі особисто бачили 

Ісуса та спілкувалися з Ним! Ми теж матимемо таку можливість, тільки тепер 

без завіси гріха, яка закривала побачене.  
Як же ми, знаючи тільки сльози й горе, плач і біль, можемо зрозуміти одну 

з найбільших обітниць Біблії: «І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше 

не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю, – уже більше не буде, тому 

що перше минулося» (Об’явл. 21:4)? Усе «перше» зникне назавжди.  

До того ж від престолу Божого тече чиста ріка життя, а по обидва боки ріки 

– дерево життя. Викуплені побачать Його обличчя (Об’явл. 22:4). Вони 

житимуть у такій безпосередній близькості до Бога, якої зараз ми не маємо.  
Прочитайте Об’явл. 21:8. Кого спіткає друга смерть? Який зі 

згаданих у розділі гріхів не міг бути прощений Ісусом? Чому ж ці люди 

загинуть, тоді як інші, котрі припустилися того самого, будуть 

спасенні? У чому вирішальна різниця між цими двома групами? 

 

 



Середа, 22 березня 
 
ВИМОГА ЗВІТУ 
 
Майже наприкінці служіння Ісуса учні запитали Його: «Скажи нам, коли це 

буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку?» (Матв. 24:3). Відповідь Ісуса на 

це запитання міститься  
в розділах 24 і 25 Євангелія від Матвія. У 24-му розділі ми читаємо про ознаки 

у світі, такі як війни, катастрофи, епідемії тощо. А 25-й розділ розповідає про 

обставини в Церкві напередодні Другого приходу Ісуса. Ці обставини Господь 

проілюстрував трьома притчами, одна з яких – притча про таланти; у ній 

ідеться про використання Божим народом Його дарів.  
Прочитайте Матв. 25:14–19 і Луки 19:12-26. Хто вирушає до далекої 

країни? Кому Він доручає Свій маєток? Що означає словосполучення 

«зажадав обрахунку» (див. Матв. 25:19, переклад І. Огієнка) (тобто 

звіту)? 

 
Іноді ми думаємо про таланти тільки як про природні обдарування, такі як 

спів, красномовство та ін., однак у подібній притчі про міни (див. Луки 19:12-

26) конкретно йдеться про гроші й управління ними. Еллен Уайт також писала: 

«Мені було показано, що притчу про таланти люди не розуміють до кінця. Цей 

важливий урок було викладено учням заради християн, котрі живуть в останні 

дні. Таланти означають не лише здатність проповідувати й навчати згідно зі 

Словом Божим, а й матеріальні засоби, які Бог довіряє Своєму народові» (Е. 

Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 1. С. 197).  
Прочитайте Матв. 25:20–23. Що Бог скаже людям, котрі вірно 

розпорядилися своїми коштами, підтримавши Його справу? Що 

означають слова: «Увійди в радість свого пана!» (Матв. 25:23)?  

 

Для нас цілком природно вважати, що інша людина має більше талантів, 

ніж ми, тому вона несе більшу відповідальність перед Богом. Однак у 

наведеній притчі саме людина з одним талантом – найменшою кількістю 

грошей – виявилася невірною і втратила Царство. Не будемо думати про 

відповідальність інших, натомість зосередьмося на тому, що Бог довірив нам та 

як ми можемо використовувати це для Його слави. 

 

Що ви скажете Богові, коли Він вимагатиме від вас звіту? 

 

Четвер, 23 березня 
 
НЕ ВІДВОДЬТЕ ОЧЕЙ ВІД МЕТИ 
 
Після свого навернення Павло повністю присвятив себе справі Христа. 

Завдяки своїй освіті й гострому розуму, він міг би стати дуже успішним у світі. 

Як і Мойсей, Павло вирішив краще страждати за Христа разом з вірними 

Божими дітьми. Він зазнав побоїв, каменування, ув’язнень, корабельної аварії, 

голоду, холоду й багатьох інших лих, про що розповідає в уривку 2 Кор. 11:24–

32. Як апостол зміг витримати все це? 



 

Прочитайте Римл. 8:16–18. Як знання того, що він був Божою 

дитиною, сприяло вірності апостола Павла? 

 
Павло усвідомлював цінність нагороди для вірних, і це допомагало йому 

зберігати радість під час страждань за Христа. Він писав із в’язниці: «Брати, я 

не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до 

того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети – до нагороди високого Божого 

покликання в Ісусі Христі» (Филп. 3:13, 14).  
Прочитайте 1 Тим. 6:6-12. Яку важливу вістку містять ці вірші для 

нас, християн? 

 
З біблійної точки зору добробут, достаток – це наявність того, що вам 

справді необхідно. Це не нагромадження майна. Достаток — це реальне 

виконання Божої обітниці у Филп. 4:19: «А мій Бог, згідно зі Своїм багатством, 

нехай задовольнить усяку вашу потребу – у славі, в Ісусі Христі». Достаток – 

це бути вдячними за те, що ви маєте в Господі, і довіряти Йому в усьому. 

 

Бог не обіцяє Своїм дітям, що всі вони будуть багаті на світські блага. 

Фактично Він каже: усі, хто живе побожним життям, страждатимуть від 

переслідувань. Однак те, що Він пропонує, краще за будь-яке світське 

багатство. Ісус каже: «Я задовольню ваші потреби. Я буду з вами завжди і 

всюди». А при Другому приході Він дасть Своїм вірним істинне багатство, 

славу й вічне життя. Яка приголомшлива нагорода!  
Наприкінці свого життя Павло міг сказати: «Адже я вже стаю жертвою, і 

настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру 

зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені 

Господь, справедливий Суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив Його 

прихід» (2 Тим. 4:6-8). Нехай кожен з нас завдяки Божій милості зможе сказати 

те саме і з такою самою впевненістю. 

 

П’ятниця, 24 березня 
 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
Пропонуємо вам опис церковної сім’ї, яка є фінансово вірним управителем 

Божої справи на Землі. 
 
Бачення управління для церков адвентистів сьомого дня по всьому 

світу  
І пастори, і лідери помісних церков уже досягли успіху у створенні 

сприятливого середовища управління фінансами в громаді. Вони навчили, 
підготували, підтримали й підбадьорили церковну сім’ю в біблійному 
управлінні фінансами. 

Люди запроваджують біблійні засади у своє життя. Вони зростають у 

щедрості, регулярно відкладають гроші на непередбачені витрати й виходять із 

рабства споживчих боргів. 



 

Їхній спосіб життя вирізняється поміркованістю, дисципліною, достатком. 

Гроші вже не є ідолом, віруючі зростають у своїх взаєминах із Богом-Творцем.  
Суботнього ранку люди прибувають на богослужіння. У їхній поведінці 

відчувається умиротворення, вдоволеність і вдячність, відсутнє занепокоєння з 

приводу фінансових питань. 

 

Подружні конфлікти через гроші значною мірою усунуті. Сім’ї приходять 

на богослужіння, передчуваючи присутність і дію Господа серед них.  
Служіння громади повністю фінансуються, і вона має сильну програму 

допомоги незаможним. Церква відчутно поширює любов Христа на всіх 

нужденних.  
Було виділено кошти для утримання церковних приміщень у найкращому 

стані. 

Перед усіма нами стоїть запитання: «Що Бог закликає нас робити з 

ресурсами, які Він довірив нам?». 

 

Запитання для обговорення: 

1. У класі обговоріть біблійне вчення про спасіння по вірі та 

нагороду по ділах. Як ми можемо узгодити ці два поняття?  

 

2. Чому навчатися задовольнятися тим, що ми маємо зараз, не 

означає, що нам не можна прагнути до поліпшення свого фінансового 

стану? Коли ці ідеї не суперечать одна одній?  

 

3. Безперечно, нас чекає вічність. Який вибір ми робимо зараз та як 

він допоможе визначити, де ми проведемо цю вічність?  

 

 

 

Урок  12                  КОМЕНТАРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Біблійні тексти для дослідження:  
 
Євр. 11:6; Ісаї 62:11; Римл. 6:23; Івана 14:1–3; Об’явл. 21; Матв. 25:20–

23; Римл. 8:16–18. 

 

ЧАСТИНА I. ОГЛЯД 

 

Бог обіцяє Своїм дітям земні й вічні нагороди (П. Зак. 28:1-6; Псал. 58:11; 
Мал. 3:10-12; Римл. 2:6,7) відповідно до їхніх діл (Римл. 2:6; Тита 2:13, 14). 
Такі нагороди дають нам достатню мотивацію бути вірними (Об’явл. 2:10; 

21:1-7).  
Люди, мертві у гріхах (Ефес. 2:1-3), не можуть виявляти вірність. Вони 

також не здатні на добрі діла. Але Бог воскрешає нас до нового життя в Христі 



(Ефес. 2:5, 6), даруючи спасіння вірним Йому (Тита 2:11). Він викликає в нас і 

бажання, і дію за Своїм уподобанням для спасіння наших душ (Филп. 2:12, 13) 

і для спасіння інших людей.  
Люди, виправдані вірою в Христа (Римл. 5:1, 2), отримують вічне життя 

(Тита 3:7) незалежно від будь-яких їхніх діл (Римл. 3:28; Ефес. 2:8, 9). Однак 

благодать робить нас новими творіннями в Христі, здатними звершувати добрі 

діла (Ефес. 2:10). У цьому розумінні всі добрі діла є дарованим Богом плодом 

віри (Ефес. 2:8); фактично діла спасіння (Якова 2:14) звершує Сам Бог у нас і 

через нас (Ісаї 26:12).  
Господь керує всім, даруючи матеріальні й духовні благословення, бо «від 

Тебе це все походить, і ми віддали лише те, що самі отримали із Твоїх рук» (1 

Хронік 29:14), включаючи послух для спасіння. Усі, хто вірний у використанні 

свого часу, дарів, тіла, матеріальних цінностей, є боржниками Божої благодаті, 

тому що ці люди – добровільні інструменти в руках Господа, керовані Його 

любов’ю (1 Кор. 13:1-3; Гал. 5:6). Зрештою, заслуги, необхідні викупленим для 

отримання вічної нагороди, також належать Богові, Котрий здійснює «все в 

усіх» (1 Кор. 12:6; Филп. 2:13). 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОМЕНТАР 

 

Винагороджений за те, що здійснив Бог  
Біблія використовує різні слова для визначення спасіння. Один із термінів – 

«нагорода» (на івриті сахар) у розумінні оплати за угодою, заробітної плати, 

плати за проїзд, утримання або компенсації (Ісаї 62:11; Ісаї 40:10). Інше слово 

(на івриті еке́в) означає «наслідок», «винагорода» як результат послуху Божим 

Заповідям (Псал. 19:8-12).  
У Новому Завіті Господь названий Тим, Хто віддає (гр. містаподотес), 

компенсує, видає заробітну плату (Євр. 11:6). Він дасть викупленим їхню 

нагороду (Об’явл. 22:12). Ця нагорода буде відповідати праці, яку вони 

виконали у своєму житті (гр. ергон). Така праця може означати справу або 

заняття людини, а також дію, учинок або діло (Об’явл. 22:12).  
І навпаки, дар (гр. харисма) вічного життя протиставляється відплаті, 

розплаті (гр. опсоніон) за гріх (Римл. 6:23). Здавна слово «відплата» означало 

солдатський пайок, платню, грошове утримання (Римл. 6:23). Харисма вказує 

на те, що спасіння – це дар (Римл. 6:23) і що добрі діла походять від Бога 

(Ефес. 2:10). Однак смерть – це відплата, розплата за діла, учинені без Бога, 

тобто за нерозкаяні гріхи.  
Так само спасіння як нагорода чи плата – це харисма (дар). Такий дар 

походить не від власних діл (гр. ергон), а від благодаті, даної нам для 

здійснення добрих діл (ергон) (Ефес. 2:8-10). На відміну від цього людські діла 

– це гріх, а розплата за нього (опсоніон) – смерть (Римл. 6:23; Гал. 5:19-21). 

Отже, хто звершує добрі діла? Безперечно, Сам Бог Своєю благодаттю. Божа 

благодать здійснює працю з правильного управління в житті віруючої людини, 

а тіло чинить лише діла загибелі. 



 

Винагороджені за те, що вони діти  
Вірність святих походить з того, що вони діти Творця, народжені через 

навернення. В Едені Адам і Єва були Божими дітьми, управителями землею, 

яку Бог наказав їм обробляти (Бут. 2:15). Ця угода залишилася чинною і після 

того, як у світ прийшов гріх (Бут. 3:23), оскільки Земля належить Господу (Бут. 

14:19, 20; Псал. 24:1). Як Божі діти, Адам і Єва були створені, щоб стати 

вірними управителями, вільними від осуду гріха. 

 

Однак гріх зробив нас дітьми гніву (Ефес. 2:3). Божественна родинність 

відновлюється (Івана 1:12) через благодать Ісуса, і ми знову стаємо синами й 

дочками Бога (2 Кор. 6:18). Грецьке слово діатекі («завіт») підкреслює 

одностороннє значення завіту (Євр. 9:15), у якому люди, ставши дітьми Бога, 

через віру отримують спасіння як спадщину від Отця (Римл. 8:16, 17). Вони 

отримують цю спадщину не як чужі (Ефес. 2:12; Колос. 1:21), не через діла 

тіла, а через віру (Римл. 4:4, 5). Отже, вірне управління нашими дарами, часом, 

силами, десятинами й приношеннями походить з досвіду взаємин між 

Господом і нами, Його управителями. Ці стосунки завіту між Отцем і Його 

дітьми починаються з нового народження та продовжуються в співдружності з 

Богом. 

 

Ба більше, у грецькій мові поняття «управитель» (ойкономос) (Луки 12:42; 

1 Кор. 4:1, 2; 1 Петра 4:10) означає людину, котра піклується про справу або 

майно іншої людини і має звітувати за це, щоб отримати належну їй 

винагороду. У цих взаєминах завіту (на івриті беріт) існують також 

зобов’язання, благословення або прокляття. Вірність завіту також залежить від 

Божої благодаті, бо Господь записує Свій Закон у наших серцях, і ми стаємо 

Його народом (Єрем. 31:31-34). 

 

Нагорода і вінець — дари  
Нагорода викуплених зображена в Біблії і як приз  (гр. брабейон), який 

вручали переможцям на стародавніх змаганнях (1 Кор. 9:24; Филп. 3:14), і як 

«вінець» перемоги (гр. стефанос), здобутий у змаганнях (1 Кор. 9:25). 

Здобуття цієї нагороди передбачає наполегливість і самопожертву 

християнина (1 Кор. 9:26, 27).  
Гарантія нашої перемоги не захищає нас від страждань на шляху. Подібно 

до Ісуса, Котрий, будучи Сином, вирішив виконати волю Отця, незважаючи на 

муки (Євр. 5:8), ми, діти Божі, також зазнаємо страждань у житті (Филп. 1:29; 

Івана 16:33). Ми терпимо це, не відриваючи погляду від Христа й утримуючись 

від усього шкідливого, як це робить спортсмен.  
Біблія також навчає: усе, що ми маємо, належить Богові. Ми можемо жити, 

рухатися й існувати тільки в Ньому (Дії 17:28). До того ж кожен досконалий 

дар сходить від Нього (Якова 1:17). А оскільки всі матеріальні дари походять 

від Бога, будь-яка добре діло в духовній сфері також походить від Нього (Ефес. 

2:10). 



 

Отже, заслуга в нагороді, даній викупленим, належить виключно Богові, 

Котрий діє у вірних за Своєю волею та Своїм благоволінням (Филп. 2:13). 

Викуплені отримують нагороду за те, що приймають Божі діяння в їхньому 

житті й не відмовляються від них (Івана 6:28, 29), оскільки вони вірять, що Ісус 

– Автор і Податель усього і всюди. 

 

Повне управління як нагорода  
Християнське управління — це практична духовність і вірність (1 Кор. 4:2), 

продемонстровані Адамом і Євою в їхньому безгрішному стані в Едені. Еден, 

утрачений нашими прабатьками через невірне управління, був відновлений 

досконалим і вірним управлінням Ісуса, Котрий насамперед прагнув виконати 

волю Отця (Матв. 26:42; Івана 5:30). Ісус бачив результат Своєї праці і був 

задоволений (Ісаї 53:11). Як другий Адам, Він відновлює в людстві небесний 

образ, а також втрачене першим Адамом управління (1 Кор. 15:45-58).  
Викуплені також будуть задоволені тим, що побачать не свої діла, а діла 

Ісуса в них. Віднині вони служать Господу, звернувши свій погляд на нагороду 

(Филп. 3:14). Вона допомагає нам зрозуміти, що все в цьому житті не має 

значення, воно мале й мізерне порівняно з нагородою викуплених (Матв. 

25:23). Життя коротке, радощів у ньому небагато, багато марноти й гонитви за 

вітром (Екл. 2:17). Однак Божі обітниці вірним дарують нескінченну велич, 

радість, мир та новизну (Ісаї 35:10). Тільки вірні, надійні люди, котрі 

довіряють Богові та заслуговують довіри (1 Кор. 4:2), через віру успадкують 

повноту управління (будуть поставлені управите лями над великим), знайдуть 

щастя, радість і спокій, обіцяні святим (Матв. 25:21).  
Господь закликає нас бути вірними в малому й недосконалому в цьому 

житті (Луки 16:9-11), щоб, як Його діти, ми могли отримати вічну нагороду. Як 

урочисто звучить Божий заклик до вірності, яка виражає нашу відданість 

Ісусові, Котрий живе в нас (Гал. 2:20)!  
Нарешті, подібно до стрілки компаса, що завжди показує на північ, 

незалежно від положення компаса, благодать також завжди буде точкою 

відліку для нагороди святих. Будь-яке наше добре діло корениться виключно в 

Божій благодаті, щоб ніхто не хвалився (Ефес. 2:8-10). 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
Попросіть одного з учнів прочитати вголос наведені нижче цитати. Потім 

дайте відповіді на запитання. 

 

Капітал і здібності походять від Бога.  
«Бог веде правильний розрахунок із кожною людиною. Коли прийде день 

остаточного розрахунку, вірний управитель не припише собі жодних заслуг. 

Він не скаже “моя праця”, натомість промовить: “Твій [Господи] талант 

придбав інші таланти”. Він знає, що без довірених йому коштів не було б 

жодного багатства. Він розуміє: чесно виконуючи обов’язки управителя, він до 



кінця виконав свій обов’язок. Капітал належить Господу, і завдяки Божій силі 

він, управитель, зумів успішно примножити його. Тільки Боже Ім’я має бути 

прославлене. Вірний управитель розуміє, що без довіреного йому капіталу він 

був би втрачений для вічності» (Е. Уайт. Поради з управління ресурсами. С. 

111). 

 

1. Чого навчають такі біблійні вислови, як «звершуйте/ робіть» (Филп. 

2:12-14); «не пристосовуйтеся», «змінюйтеся»  (Римл. 12:1, 2); «зречіться 

самого себе» (Луки 9:23); «наверніться до Мене» (Мал. 3:7, 8), про роль 

планування й особистого волевиявлення в прагненні до вірного 

християнського управління (1 Кор. 4:2)? 

 

Духовні й матеріальні таланти  
«Мені було показано, що притчу про таланти люди не зрозуміли до кінця... 

Під талантами слід розуміти не тільки здібності проповідувати й навчати 

згідно з Божим Словом, а й матеріальні засоби, довірені Богом Своєму 

народові» (Е. Уайт. Свідчення для Церкви. Т. 1. С. 197).  
1. Який існує зв’язок між вірністю в духовному й матеріальному житті 

(Матв. 25:14-30)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОГРАМА РОСТУ Й РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ 

СУБОТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

ЧАСТИНА 1 

 

Шановні вчителі Суботньої школи (СШ)! 

 

Дякуємо кожному з вас, адже щосуботи ви проводите урок у класі СШ, 
вивчаючи Боже Слово і наближаючи людей до Христа. Однак нині Суботня 
школа потребує серйозного пере завантаження. Нам необхідно «реанімувати 
серце» Церкви. Ми потребуємо оновлення Суботньої школи, щоб зробити її 

ефективним місіонерським інструментом. Просимо вас узяти участь і 
підтримати оновлення Суботньої школи («СШ 2.0»). Ласкаво просимо кожного 
вчителя на програму росту й розвитку.  

Щокварталу ви зможете ознайомитися з матеріалами програми й 

використовувати їх на практиці в класі СШ. Для росту необхідні час, терпіння 

й наполегливість. Цей матеріал також можна використовувати для групових 

занять на вчительських зустрічах.  
Ми молимося про те, щоб в ці останні дні земної історії ми посвятили себе 

виконанню доручення Ісуса Христа – перетворити людей за Його подобою. 

Нехай ті, кого ми навчаємо, почують голос Учителя, стануть Його учнями й у 

майбутньому сидітимуть з нами біля ніг Ісуса в Царстві Небесного Отця. 

 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СШ 

 

«І будеш пам’ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею…» 

(П. Зак. 8:2).  
«Нам не треба боятися майбутнього, якщо тільки ми не забудемо того 

шляху, яким вів нас Господь, і Його настанов у нашій минулій історії» (Е. Уайт. 

Свідчення для Церкви. Т. 9. С. 10).  

Робота адвентистської СШ, аналога недільних шкіл в інших деномінаціях, 

розпочалася 1852 року, коли Джеймс Уайт на писав перші уроки. Він 

організував першу постійну СШ 1853 року в Рочестері, штат Нью-Йорк. У 

першій СШ було тільки два відділи: один для дітей, а інший – для дорослих за 

назвою «Біблійний клас». Учителі віддавали перевагу запам’ятовуванню 

біблійних текстів. Теми перших уроків: субота, Божий Закон, святилище, 

пророцтва Даниїла, інші біблійні пророцтва. СШ не була добре організована 

доти, доки 1869 року Бел Г. Х., один із перших учителів у Батл-Кріку, не став 

головним редактором журналу «Наставник молоді». Він ввів систему 

адміністрування: планування, звітність та інше. У СШ з’явилася системність. 

Згодом були відкриті філіали й асоціації СШ. У 1885 році зібрали перші 

пожертви, які були направлені на місіонерські потреби в Австралії. У 1901 році 



Міжнародна асоціація СШ стала Відділом СШ ГК. У 1995 році було створено 

Відділ СШ й особистого служіння.  
Підсумовуючи історію розвитку СШ, ми можемо зазначити:  

• СШ з перших днів організації була спрямована на вивчення Біблії. 

Вона була Школою Біблії.  
• Особливу увагу СШ звертала на молодь. Саме для неї були написані 

перші уроки.  
• СШ мала сильну євангельську спрямованість. Тобто це були 

доктринальні біблійні уроки. Отже, піонери адвентизму задумали СШ 

як євангельську програму, яка проходила щосуботи з 10.00 до 11.15. 

 

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЯ СШ 

 

Згідно з великим дорученням Ісуса Христа і стратегією Всесвітньої Церкви 

«Я піду» («І will go»), місія СШ – це підготовка учнів Ісуса Христа. Ми 

повинні зробити учнями народи Землі. Аби виконати нашу місію, нам потрібно 

докласти зусиль, залишити зону комфорту й піти до людей, бо не всі прийдуть 

за спасінням до нас.  
Наша мета – відродити концепцію всесвітньої місії та жертви заради місії 

як способу життя, що залучає не лише пасторів, а й кожного члена Церкви до 

свідчення про Христа й підготовки учнів. Для цього нам потрібно збільшити 

кількість членів Церкви, які беруть участь як в особистих, так і в євангельських 

програмах з метою повного залучення членів (TMI). Отож мета СШ – 

цілковите залучення кожного члена Церви до служіння (TMI).  
Для досягнення цієї мети нам потрібна певна стратегія: навчити членів 

Церкви застосовувати метод Христа. Ось дуже важлива цитата Духа 

пророцтва щодо наших церков: «Багато людей охоче працювали б, якби їх 

навчили, з чого починати. Вони мають потребу в науці й підбадьоренні. Кожна 

церква повинна стати школою підготовки християнських працівників» (Е. 

Уайт. Служіння зцілення. С. 149). Господня вісниця говорить нам про метод 

Христа у служінні:  
«Лише метод Христа принесе справжній успіх у проголошенні людям 

Євангелія. Спаситель змішався з людьми як Той, Хто бажав їм добра. Він 

виявляв до них співчуття, служив їхнім нуждам і завойовував їхнє довір’я. А 

тоді говорив їм: “Ідіть за Мною”» (Е. Уайт. Служіння зцілення. С. 143).  
Беручи до уваги ці й інші цитати Духа пророцтва, ми маємо ширшу 

картину методу Ісуса Христа: 

 Стати другом завдяки наближенню до людини й 

налагодженню стосунків. 

 Ісус менше проповідував, а більше навчав. Вивчення Слова 

Божого через особисті бесіди. Можливість ставити запитання.  
 Можливість 

виражати себе. 



 Проголошення 

вістки. Навчання.  
Вісниця Господня, говорячи про метод Христа, рекомендує створювати 

невеликі групи (МГ) для ефективного служіння. 

 

Отож, підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що при правильному 

проведенні Суботня школа – це втілення та яскраве застосування методу 

Христа. Місія СШ – давати не тільки релігійну, а й місіонерську освіту й 

бути частиною місіонерської стратегії громади.  

«Суботня школа, якщо її робота добре організована, володіє чудодійною 

силою та може звершити велику справу… повинна сприяти вдосконаленню й 

росту церкви… Суботня школа – найбільш благодатне поле для місіонерського 

служіння» (Е. Уайт. Поради для роботи Суботньої школи. С. 9). 

 

«СШ 2.0» 

 

Ось основні моменти оновленої, живої та дійової СШ (цей матеріал буде 

постійно розширюватися й детальніше розглядатися в подальших частинах 

навчання):  
1. Особистість і роль учителя.  

У «СШ 2.0» учитель відіграє роль не проповідника, а тренера, модератора, 

класного керівника або пастора цієї маленької «церкви» (класу СШ).  
2. Час.  

Для досягнення цілей і виконання завдань СШ потрібно приділити 

достатньо часу. Без врахування фактору часу неможливо досягти успіху в 

служінні СШ. 

 

План уроку  
1. Початок служіння, молитва – 5 хв.  
2. Усесвітні місіонерські вісті – 3 хв.  
3. Урок по групах – 60 хв:  
a) привітання, спілкування, потреби, молитви, прояв братньої турботи – 8-

12 хв; 

б) обговорення, діалог, вивчення Божого Слова, актуалізація –35-40 хв; 

в) час для місії: планування, досвіди, мотивація, молитва – 8-15 хв. 

4. Висновок – 2 хв.  
3. Розмір класу СШ. 

 

Аби всі процеси в класі могли проходити 

ефективно, необхідно, щоб у ньому було не більше 6-8 

людей. 

 

4. Місіонерські вісті й пожертви. 
5. Створення атмосфери в класі СШ. 



6. Акцент на спілкуванні.  
7. У центрі навчального процесу – учнівство.  
8. Створення робочої групи.  

На базі класу СШ створюється робоча група, яка зустрічається й працює 

посеред тижня. Клас СШ водночас є МГ, дияконською ділянкою, молитовною 

групою і місіонерською командою.  
9. Служіння МГ серед тижня.  
10. Місіонерська діяльність.  

За кожним класом закріплена певна територія, на якій він здійснює 

місіонерську діяльність, що є частиною місіонерської стратегії всієї громади. В 

основі місіонерської діяльності – ойкос євангелізм. 

 

Завдання на перший квартал 2023 року:  
Щоденна молитва за відродження й оновлення СШ в Україні. Провести 

неформальну зустріч класу СШ серед тижня (або після суботнього служіння). 

На цій зустрічі обговорити:  
місію та стратегію СШ;  
«СШ 2.0»;  

зміни в класі: які є перешкоди? Яка вам потрібна допомога? Прочитати 

розділ 1 «Важливість і мета роботи Суботньої школи» (с. 1-15) з книги Е. Уайт 

«Поради для роботи Суботньої коли».  

В Інтернеті можна знайти цю книгу безкоштовно. Використовувати в 

служінні додатковий матеріал з вайбер-групи вчителів СШ України. 

 


