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Марія відвідує Єлизавету
(Луки 1:39-56)

“І ввійшла вона в дім Захарія, та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета
зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її. І Єлизавета наповнилась
Духом Святим, і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: Благословенна Ти
між жонами, і благословенний Плід утроби твоєї! І звідкіля мені це, що до мене
прийшла мати мого Господа? Бо як тільки в вухах моїх голос привіту твого
забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй! Блаженна ж та, що
повірила, бо сповниться проречене їй від Господа! А Марія промовила: Величає
душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм...”
(Луки 1:40-47)
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Марія у Єлизавети
Єлизавета, дружина священика Захарії, була Діві Марії тіткою. Коли
ангел звістив Марії про народження Спасителя світу, вона, невдовзі, зібралась і
пішла до Єлизавети, котра мешкала в Юдеї, щоб розповісти їй про те, що з нею
сталося, – як їй з’явився ангел Божий, і як Бог вибрав її стати матір’ю Божого
Сина. Серце Марії було переповнене радістю і вона була дуже схвильована тим,
що трапилось з нею.
Увійшовши до дому Єлизавети та Захарії, Марія побожно привіталася з
тіткою, поцілувавши її. “Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала
дитина в утробі її. І Єлизавета наповнилась Духом Святим, і скрикнула голосом
гучним, та й прорекла: Благословенна Ти між жонами, і благословенний Плід
утроби твоєї! І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як
тільки в вухах моїх голос привіту твого забринів, від радощів затріпотала дитина
в утробі моїй!” (Луки 1:41-44).
Єлизавета вже знала, що Марія буде вшанована Богом, бо Святий Дух
сповістив її про це. Тому Єлизавета називає Марію “матір’ю Господа”. Церква
також називає Марію – Матір’ю Божою або Богородицею.
З вдячності за ласку і слова Єлизавети, Марія почала славити і величати
Бога словами: “...Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм, що
зглянувся Він на покору Своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене за
блаженну вважатимуть, бо велике вчинив мені Потужний! Його ж Імення святе...”
(Луки 1:46-49).
Побувши у тітки три місяці, Марія повернулася назад до свого дому у
Назарет.

Запам’ятай, що означають ці імена
Марія – “славна, знаменита, чудова”;
Єлизавета – означає “присягаюсь Богові, Бог – моя присяга”
Захарій – означає “Бог пам’ятає, Бог не забуде”.

Протягом 30 секунд не
кліпаючи дивись на три
вертикальні крапки,
потім заплющ очі,
закинь трохи голову
назад і скажи, що ти
бачиш.
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Завдання 1.
Дай відповіді на питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ким приходилася Єлизавета Марії?
В якому краї мешкала Єлизавета?
Що сталося з Єлизаветою, коли Марія привітала її поцілунком?
Якими іменами називає Єлизавета Марію?
Як ненароджена дитина Єлизавети реагує на привітання Марії?
Що означають імена: Марія, Захарій, Єлизавета?

Дiї 2:38,39
Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім'я
Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа
Святого ви приймете! Бо для вас ця обітниця, і для
ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б
тільки покликав Господь, Бог наш.

Пам’ятна скарбничка

Матвiя 28:19
Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця,
і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те,
що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами
повсякденно аж до кінця віку! Амінь.

Третій член Символу віри
І (вірую) в Духа Святого, Господа оживляючого, що від Отця і Сина
походить, що Йому з Отцем і Сином однаковий поклін і однакова слава, що
говорив через пророків;
Що це означає?
Я вірю, що не можу силою власного розуму чи шляхом свого вибору повірити в
Ісуса Христа, мого Господа, або ж прийти до Нього, але Святий Дух покликав
мене через Євангеліє, просвітив мене Своїми дарами, освятив і вберіг в правдивій
вірі.
Це незаперечна правда.
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Відгадай (вибери вірну відповідь зі списку):
1. Ной за наказом Бога зробив ковчег ______________________
а) з заліза; б) зі шкіри звірів; в) з дерева (Буття 6:14);
2. Біблія містить _________________
а) 56 книг; б) 88 книг; в) 66 книг; г) 72 книги;
3. Ісус Христос почав навчати і проповідувати _______________
а) у 20 років; б) у 29 років; у 30 років (Луки 3:23);

Матвiя 19:13-14
Тоді привели Йому діток, щоб поклав на
них руки, і за них помолився, учні ж їм
докоряли. Ісус же сказав: Пустіть діток, і не
бороніть їм приходити до Мене, бо Царство
Небесне належить таким.
Iвана 3:3,5
Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто
не народиться згори, то не може побачити
Божого Царства... Поправді, поправді кажу
Я тобі: Коли хто не родиться з води і Духа,
той не може ввійти в Царство Боже.

Пам’ятай про своє Хрищення
Щоразу, коли ти ставиш на собі
знак хреста і промовляєш: “В
ім’я Отця, і Сина, і Святого
Духа”, – пригадуй собі своє
Хрищення і міцно тримайся
всього того, що Бог тобі через
нього дав – прощення
гріхів,життя і спасіння.

Біблія навчає нас, що відтоді , як перші люди – Адам
і Єва згрішили, – всі люди народжують грішними і
мають у собі прабатьківський гріх (Дивись – Буття
6:5; Римлян 3:23; Псалом 50:7). Тому всі вони
потребують прощення і спасіння.
У Хрищенні, яке заповідав нам наш Господь Ісус
Христос, через віру Бог дарує нам прощення гріхів,
спасіння і вічне життя, а також прилучає нас до
Христової Церкви і ми стаємо Божими дітьми.
Христос заповідав христитись усім – і дорослим і
дітям, щоб ми могли увійти до Божого Царства.

МОЛИТВА
Дорогий небесний Отче, ми молимо Тебе: утримуй нас завжди в правдивій вірі. Тому що ми
були охрищені згідно Твого слова і обітниці – в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, – за
прикладом Твого Сина, благаємо Тебе: зміцни нашу віру за допомогою Святого Духа, і веди
нас до вічного життя і спасіння через Ісуса Христа, нашого любого Господа і Спасителя, а
також дай нам завжди через нашу віру триматися тих благословінь, які Ти нам дав у нашому
Хрищенні – прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Амінь.

