Недільна Біблійна Школа
Тернопільська громада УЛЦ

Урок 1
Підготував
Пастир Т.Коковський

Благовіщення Діви Марії
(Луки 1:26-38)

“І, ввійшовши до неї, Ангел промовив: Радій, благодатная, 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 жонами, і благословенний
Плід утроби твоєї!” (Луки 1:28, 30,31,42).

Недільна Біблійна Школа
Тернопільська громада УЛЦ

Ангел звіщає Марії про народження Ісуса Христа
Після гріхопадіння Адама і Єви гріх заполонив землю, і, відтепер,
кожна людина, що народжувалась, мала цей гріх у собі. Це триває і нині. Біблія
навчає, що кожен гріх вимагає Божого покарання.
Однак Господь люблячий і милосердний. Щоб врятувати людство від
гріхів і вічної загибелі Він послав в цей світ Свого Єдинородного Сина “щоб
кожен, хто вірує в Нього не загинув, але мав життя вічне” (Івана 3:16). З Його
народженням настав новий час на землі. Наше літочислення починається від року
народження Ісуса Христа. Ось як Біблія розповідає нам про те, як народився наш
Господь Ісус Христос.
Народження Ісуса Христа є справжнім Божим чудом! В маленькому
містечку Назареті, що на півночі Ізраїлю, жила дівчина на ім’я Марія. Вона була
дуже побожна, любила Бога і мала добре серце. Марія була заручена з віруючим
чоловіком на ім’я Йосип і повинна була з ним одружитись. Одного разу їй
з’явився ангел Божий на ім’я Гавриїл і сповістив про те, що небесний Отець
вибрав її для того, щоб у неї від Святого Духа народився Син Божий, який стане
Спасителем світу: “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 такі 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).
Почувши ці слова, Марія, сповнена покори та послуху перед Богом, 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.
Невдовзі по тому 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, через деякий час Діва Марія народила святу Дитину на ім’я Ісус.

Запам’ятай, що означають ці імена
Ісус – означає “Спаситель”;
Христос – означає “Помазанець Божий”, або ж на єврейській мові – Месія;
Марія – “славна, знаменита, чудова”;
Йосип – означає “Господь додасть”.
Гавриїл – означає “Божий муж”.
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Завдання 1.
Дай відповіді на питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хто така Марія?
В котрому місті сталося Благовіщення?
З ким була заручена Марія?
Яку звістку приніс Ангел Божий Марії?
Ким мала бути народжена Марією дитина?
Як Марія сприйняла Божу новину про народження Ісуса?
Чим є приклад Марії для кожного з нас?
Чи є щось таке, чого Бог не може зробити?
Що означають імена: Ісус, Христос, Марія, Йосип?

Iсаї 55:11
...Так буде і Слово Моє, що виходить із уст Моїх:
порожнім до Мене воно не вертається, але зробить, що
Я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що Я
його посилав!

Псалом 1:1-2
Пам’ятна скарбничка

Блаженний муж, що за радою несправедливих не
ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на
сидінні насмішників, та в Законі Господнім його
насолода, і про Закон Його вдень та вночі він роздумує!

Другий член Символу віри
І (вірую) в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця
рожденного перше всіх віків, - Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного,
родженного не сотворенного, одноістотного з Отцем, через Котрого все сталося. Він для
нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов і тіло прийняв від Духа Святого і Марії
Діви, і стався людиною. Розп`ятий був за нас за Понтія Пілата, страждав і був похований.
І в третій день воскрес, як було писано. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І
знову прийде у славі судити живих і мертвих; Царству - ж Його не буде кінця.
Що це означає?
Я вірю, що Ісус Христос – це правдивий Бог, народжений Отцем від вічності, а також
одночасно правдива людина, народжена Дівою Марією від Святого Духа. Ісус Христос є моїм
Господом, Який врятував мене, грішного і втраченого, засудженого на Божу кару. Він викупив
мене від всіх гріхів, від смерті і влади диявола, і заплатив за це не золотом чи сріблом, а Своєю
святою, безцінною кров’ю, Своїм невинним стражданням та смертю на хресті, для того, щоб я
належав Йому, жив під Його владою в Його Царстві, служив Йому у вічній праведності,
непорочності і благодаті. Ісус Христос як мій Господь і Спаситель воскреснувши з мертвих,
живе і царює довіку.
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Відгадай:
1. Ангел, який приніс добру новину Марії, мав ім’я ____________________
(вибери правильну відповідь зі списку)
a) Михаїл; б) Гавриїл;
2. Біблія каже, що ангели Божі подібні до ____________________
а) малих дітей; б) слабких немічних людей; в) сильних Божих посланців;
(Буття 3:24, Ісаї 37:36);

3. Перша книга Біблії називається ___________________
а) Вихід; б) Царів; в) Буття; г) Євангеліє від Матвія;
4. Бог створив людину на ______________________
а) четвертий день Творення; б) на п’ятий день; в) на шостий день;

Псалом 64:3
Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до
Тебе приходить!
Iсаї 65:24
І станеться, поки покличуть, то Я відповім,
вони будуть іще говорити, а Я вже почую!
Матвiя 7:7
Просіть і буде вам дано, шукайте і
знайдете, стукайте і відчинять вам;

Як я можу розмовляти з Богом?
Наш небесний Отець, хоче щоб ми, як Його діти,
завжди зверталися до Нього з подякою і
проханням. У Святому Письмі Він каже нам, як ми
можемо спілкуватись з Ним – кожного дня, кожну
хвилину свого життя, а саме – за допомогою
молитви. Молитва – це наша розмова з Богом. Він,
як наш люблячий Господь, завжди чує наші
молитви, вислуховує нас і відповідає на них. Ми
знаємо про це з Біблії.

МОЛИТВА
Господи, мій небесний Отче, дякую Тобі за мій дім і мою родину, за Твою любов і ласку, за
хліб насущний, який Ти щедро даєш мені щодня. Ти ніколи не втомлюєшся вислуховувати мої
молитви до Тебе і знаєш моє серце і мої думки. Дай мені, Господи, щоб я розпочинав і
закінчував кожен свій день вдячною молитвою і проханням про Твою опіку наді мною і Твою
незміренну ласку та любов. Бо Ти один є Господь, що молитви вислуховуєш, тому кожне
тіло до Тебе приходить! Амінь.

