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Заняття 3
Підготував
Пастир Т.Коковський

Різдво Господа нашого Ісуса Христа
(Луки 2:1-20)

“І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю.
Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі
йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста
Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому
та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була
вагітна. І сталось, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона
свого Первенця Сина, і Його сповила, і до ясел поклала Його, бо в заїзді місця не
стало для них...”
(Луки 2:1-7)
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Народження Ісуса Христа
Незадовго до того, як Марія повинна була народити Божого Сина,
римський імператор Август наказав зробити перепис усього населення єврейської
землі, щоб знати скільки людей було у тім краї. Для цього кожен мусів йти
записатися саме в тому місці, де він народився і звідки походила його родина., що
Марія і Йосип були нащадками ізраїльського царя Давида, тож вони пішли
записатися до міста Віфлеєм, з якого брав початок рід царя Давида. Від Назарету,
де мешкали Марія і Йосип, до Віфлеєму – було близько 200 кілометрів. На той час
не було ані поїздів, ані машин, і така подорож тривала кілька днів. Люди тоді або
ходили пішки, або їздили кіньми чи на ослах. Місто Назарет знаходиться на
півночі Ізраїлю, – у краї, що називається Галілея, а Віфлеєм – на півдні, у Юдеї.
Нарешті одного дня під вечір Марія та Йосип дісталися до Віфлеєму.
Багато людей звідусіль прибули туди для того, щоб згідно наказу імператора
записатись зі своїми родинами. Містечко було мале і бракувало місця для всіх,
щоб розміститись і переночувати. На той час, як сюди прибули Марія і Йосип,
майже всі місця у домах і гостинних дворах були зайняті. Марії якраз приходив
час народжувати дитину. Аж нарешті, один господар запропонував їм місце у
стаєнці для овець. “І породила вона свого Первенця Сина, і Його сповила, і до
ясел поклала Його, бо в заїзді місця не стало для них...”. (Луки 2:7).
В яслах сповитий поміж бидляти,
Спочив на сіні Бог необ’ятий.
Так збулося біблійне пророцтво про народження Божого Сина: “А ти,
Віфлеєме-Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе Мені вийде Той, що буде
Владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його, від днів віковічних” (Михея 5:1).

Запам’ятай, що означають ці імена і назви
Ісус – означає “Спаситель, Бог спасає”.
Христос – означає “Помазанець”, по-єврейському “Месія”.
Віфлеєм – місто в якому народився Ісус Христос.
Назарет – місто, в котрому мешкали Марія і Йосип.
Давид – означає “провідник, улюблений”.
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Завдання 1.
Дай відповіді на питання:
1. В якому місті народився наш Господь Ісус Христос?
2. Скільки років тому народився Спаситель світу?
3. В яких умовах народився Божий Син?
4. В яких частинах (краях) Палестини знаходяться біблійні міста Назарет і
Віфлеєм?
5. Що означають імена: Ісус, Христос?

Псалом 13:1
Безумний говорить у серці своїм: “Немає Бога!”

Повторення Закону 32:4
...Бог вірний, і кривди немає в Ньому, справедливий і
праведний Він.

Пам’ятна скарбничка

Третій член Символу віри
(продовження)
І (вірую) в Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.
Що це означає?
Я вірю, що Святий Дух кличе, збирає, просвітлює та освячує всю Християнську
Церкву на землі, і зберігає її в одній правдивій вірі з Ісусом Христом.
Це незаперечна правда.
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Завдання 2.

Відгадай (вибери вірну відповідь зі списку):
1. Ісус Христос народився ______________________
а) 1500 років тому; б) 3000 років тому; в) 2008 років тому;
2. Новий Заповіт містить (назвіть їх) _________________
а) 2-а Євангелія; б) 6-ть Євангелій; в) 4-и Євангелія;
3. Ісус Христос народився у _______________
а) у царському палаці; б) у полі; в) у стаєнці;
4. Земні батьки Ісуса Христа походили з роду _____________
а) царя Олександра; б) Гамаліїла; в) Михаїла; г) царя Давида (Лк.2:4);

