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Пастушки приходять до Ісуса
(Луки 2:8-20)

“І сталось, коли Анголи відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один
одному: Ходім до Віфлеєму й побачмо, що сталося там, про що сповістив нас
Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та Дитинку,
що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про Цю Дитину було
їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили...”
(Луки 2:15-17)
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Ангел звіщає пастушкам добру новину
У Віфлеємі ніхто не знав, що народився Спаситель світу. Але в небі була
велика радість, що на землю прийшов Месія. Саме з неба люди отримали першу
звістку про народження нашого Господа Ісуса Христа. Тої ночі коли народився
Божий Син, пастушки стерегли отару на пасовищі, недалеко від міста. Аж раптом
з’явилось неземне яскраве світло і осяяло все навкруги. Це світло осяяло також і
пастушків. З ними ніколи в житті не траплялося нічого подібного, тому вони дуже
злякались і розгубились.
“Та Ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам
радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті
народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь. А ось вам ознака: Дитину
сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме” (Луки 2:10-12).
В ту саму мить, як ангел промовив ці слова, на небі з’явилось багато
інших ангелів, які славили і величали Бога словами: “
“Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!”
(Луки 2:14)
Цими ж словами щонеділі розпочинається кожна Служба Божа у нашій
церкві. Коли ангели Божі, прославивши Бога, відійшли на небо, пастушки сказали
один одному: “Ходім до Віфлеєму й побачмо, що сталося там, про що сповістив
нас Господь” (Луки 2:15). Вони, не вагаючись, вирушили до Віфлеєму. Адже ту
новину, котру вони почули, сповістив їм сам Господь. Побожні пастушки
поспішили якнайшвидше побачити все своїми очима. “І прийшли, поспішаючи, і
знайшли там Марію та Йосипа, та Дитинку, що в яслах лежала” (Луки 2:16).
Знайшовши Боже Дитя, пастушки поклонилися Йому і розповіли Марії та Йосипу
все, що об’явив їм ангел.
Все сталося саме так, як сказав Господь. Адже Бог – правдивий і те, що
Він каже, завжди справджується. Побувши трохи біля Дитятка, пастушки
“повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як
їм було сказано” (Луки 2:20). А Марія завжди зберігала у своєму серці всі слова,
які почула про Дитину. Так само потрібно робити і всім нам.

Запам’ятай, що означають ці імена
Ісус – означає “Спаситель, Бог спасає”.
Христос – означає “Помазанець”.
Месія – те саме, що й Христос, але єврейською мовою.
Ангел – Божий посланець, котрий сповіщає Божу волю.
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Завдання 1.
Дай відповіді на питання:
1. Звідки люди отримали звістку про народження Божого Сина?
2. Хто приніс людям цю звістку?
3. Якими словами ангели славили і хвалили Бога?
4. Якими іменами називали ангели Дитятко, що народилось у Віфлеємі?(Луки 2:11)
5. Ким були люди, котрі першими почули звістку про народження Ісуса?
6. Як Марія сприйняла слова, котрі почула від пастушків?

Йова 28:28
...Страх Господній це мудрість, а відступ від злого це
розум!

Псалом 17:3
Господь моя скеля й твердиня моя, і Він мій
Спаситель!

Пам’ятна скарбничка

Третій член Символу віри
(продовження)
Визнаю одне Хрищення на відпущення гріхів.
Що це означає?
Я вірю, що в Християнській Церкві Бог щоденно та повністю прощає всі гріхи
мені і всім віруючим в Ісуса Христа. Через запроваджене самим Господом Ісусом
Христом Хрищення в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, Бог дарує нам це
прощення, а також вічне життя і спасіння, і прилучає до Своєї Церкви. Так Він
робить нас Своїми дітьми. Біблія навчає, що охрищуватись потрібно тільки один
раз в житті. Це стосується і малих дітей і дорослих. Святе Письмо говорить:
“Один Господь, одна віра, одне хрищення...” (Послання до ефесян 4:5).
Це незаперечна правда.
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Завдання 2

Відгадай (вибери вірну відповідь зі списку):
1. Галілейське море (озеро) знаходиться в ______________________
а) Америці; б) Африці; в) Україні; г) Палестині;
2. Бог створив людину _________________
а) з шматка дерева; б) з води; в) з пороху земного (Бут.2:7);
3. Що особливе Бог дав тільки людині на відміну від інших живих істот, які Він
створив _______________
а) найкращий слух; б) найбільшу силу; в) безсмертну душу (Еккл.12:7);
4. Диявол, спокушаючи Адама і Єву, з’явився їм у вигляді _____________
а) хитрого лиса; б) ворона; в) змія (Буття 3:1);

1-а царiв 16:7
Бог бачить не те, що бачить людина:
чоловік бо дивиться на лице, а Господь
дивиться на серце.

Iвана 13:35
По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як
будете мати любов між собою.

Бог хоче, щоб ми завжди були чесні і правдиві у наших вчинках, словах і думках. Не слід
ніколи обманювати, вдавати з себе когось, ким ми не є насправді. Наші почуття до ближніх
повинні бути щирі і сповнені християнської любові. Ісус Христос дає нам приклад такої
поведінки і ми повинні наслідувати Його, виконуючи те, чого навчає нас Боже Слово.
Нерозумно приховувати якісь погані задуми чи бажання, гадаючи, що ніхто не знає про них,
крім нас самих. Біблія каже, що нічого не можна втаїти від Бога. Він знає про нас все. Він
бачить те, чого не може бачити людина. Не робімо того, що може засмутити нашого Бога.

МОЛИТВА
Дорогий небесний Отче, Ти Один знаєш всі мої думки, слова і вчинки. Тільки
завдяки Твоєму Слову, вкоріненому у моєму серці, я можу приносити добрі
плоди свого життя. Веди мене, любий Господи, заради Ісуса Христа шляхом
Твоєї праведності, так щоб мої слова та вчинки були завжди чесними і
правдивими і могли спонукати інших прославляти Тебе, дякувати Тобі,
покладатися на Тебе в усьому до кінця без жодного сумніву.

