АНГЕЛ ЗВІЩАЄ МАРІЇ ПРО РІЗДВО СПАСИТЕЛЯ СВІТУ
Луки 1:26-38

“І, ввійшовши до неї, Ангел промовив: Радій, обдарована благодаттю, Господь із
тобою! Ти благословенна між жінками!.. Не бійся, Маріє, бо в Бога
благодать ти знайшла! І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси
Йому ймення Ісус... Благословенна Ти між жінками, і благословенний
Плід утроби твоєї!” (Луки 1:28, 30,31,42).

Дорогі діти! Щороку ми радісно святкуємо Різдво Господа нашого Ісуса Христа! З Його
народженням настала нова ера, новий час на землі. Наше літочислення починається від року
народження Ісуса Христа. Всі люди на землі знають, що зараз 2019 рік після Різдва
Христового.
Біблія розповідає нам про те, як і де народився наш Спаситель Ісус Христос. Його зачаття і
народження є справжнім Божим чудом! Євангелисти розповідають, що в маленькому містечку
Назареті, що знаходиться на півночі Ізраїлю, жила дівчина на ім’я Марія. Вона була дуже
побожна, скромна, любила Бога і мала добре серце. Марія була заручена з чоловіком на ім’я
Йосип і невдовзі повинна була з ним одружитись.
Одного разу Марії об’явився ангел Божий Гавриїл і сповістив, що небесний Отець вибрав її для
того, щоб у неї від Святого Духа народився Син Божий, який стане Спасителем цілого світу.
Про це написано у Євангелії так: “Ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать
ти знайшла! І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому ймення Ісус. Він же буде
Великий, і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть Йому престола Його батька
Давида... Бо для Бога нема неможливої жодної речі! ” (Луки 1:30-31, 37). Почувши ці слова
ангела, Марія дуже здивувалась і запитала, як це станеться. Тоді Ангел відповів їй: “Дух Святий
злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, тому те Святе, що народиться, буде Син
Божий!” (Луки 1:35).
Після цього, Марія, побожно і слухняно промовила: “...Я ж Господня раба: нехай буде мені
згідно зі словом твоїм! І відійшов Ангел від неї” (Луки 1:38). Покора, віра і побожність Марії
повинні бути прикладом для кожного з нас. Згодом ангел також з’явився і Йосипові і приніс
йому таку Божу звістку: “... Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо
зачате в ній то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він
людей Своїх від їхніх гріхів” (Матвія 1:20,21). Через те, що Боже Слово є правдивим і завжди
стається так, як воно каже, за деякий час Марія народила святу Дитину на ім’я Ісус. Цю
знаменну подію ми святкуємо щороку під час Різдва.

Ісус – означає “Спаситель”;
Христос – означає “Помазанець” (на єврейській мові – Месія);
Марія – “славна, знаменита, чудова”;
Йосип – означає “Господь додасть”.
Гавриїл – означає “Божий муж”.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:

1. Хто така Діва Марія?
2. В котрому місті сталося Благовіщення?
3. З ким була заручена Марія?
4. Яку звістку приніс Ангел Божий Марії?
5. Ким мала бути народжена Марією дитина?
6. Як Марія сприйняла Божу звістку про народження Спасителя світу?
7. Чим є приклад Марії для кожного з нас?
8. Чи є щось таке, чого Бог не може зробити?
9. Що означають імена: Ісус, Христос, Марія, Йосип?

