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Семен та Анна
(Луки 2:21-40)

“...Тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив:
Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром,
бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами,
Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля!”
(Луки 2:28-32)
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Праведний Семен і пророчиця Анна
За Законом Господнім кожний первісток, що народжувався, мав бути принесений
до храму в Єрусалимі і присвячений Богові. Це слід було робити на сороковий
день після народження дитини. Тому, коли Ісусові сповнилось сорок днів,
побожні батьки – Марія та Йосип принесли Його до храму.
За тих днів в Єрусалимі жив праведний і благочестивий старець на ім’я
Семен, котрий отримав від Бога звістку про прихід Месії задля спасіння всіх
людей. ”І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перше ніж
побачить Христа Господнього” (Луки 2:26).
Святий Дух привів Семена до єрусалимського храму саме тоді, як Марія
і Йосип туди принесли Ісуса, щоб здійснити над ним обряд, наказаний в Законі.
Побачивши Дитину, Семен, сповнений Святим Духом, взяв її на руки і
поблагословив Бога за те, що тепер зможе спокійно померти, бо він дочекався
Божої ласки і на власні очі побачив Спасителя світу, якого післав на землю
Господь. Він буде світлом, яке просвітить поган і принесе славу ізраїльському
народові. Семен віддав Богові хвалу словами, котрими і ми щоразу славимо
нашого Бога під час вечірніх богослужінь:
“Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром,
бо побачили очі мої Спасіння Твоє,
яке Ти приготував перед всіма народами,
Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля!”
(Луки 2:29-32)
У храмі була також пророчиця на ім’я Анна, старенька за віком вдовиця,
що мала 84 роки. Вона багато і часто молилася і постила. “І години тієї вона
надійшла, Бога славила та говорила про Нього всім, хто визволення Єрусалиму
чекав” (Луки 2:38). І дивувались Марія і Йосип тим словам, котрі вони почули від
Семена та Анни. “А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, Його матері:
Ось призначений Цей багатьом на падіння й уставання в Ізраїлі, і на знак
сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець
багатьох!” (Луки 2:34-35). Виконавши все, що потрібно, за Законом Господнім,
Марія і Йосип подякували Богові і повернулись до Назарету.

Запам’ятай, що означають ці імена
Семен – означає “вислухання, Бог чує, Господь помагає”.
Анна – означає “ласка, Божа благодать”.

Недільна Біблійна Школа
Тернопільська громада УЛЦ

Завдання 1
Дай відповіді на питання:
1. На який день після народження, Ісус був принесений батьками до храму
(прочитай Левит 12:1-4)?
2. Чому Марія та Йосип принесли Дитину до храму (Луки 2:22-23; Вихід 13:2)?
3. Хто звістив Семенові про прихід Спасителя світу (Луки 2:26)?
4. Кого побачив Семен на власні очі? (Луки 2:30)?
5. Для кого Бог приготував Спасителя світу? (Луки 2:31-32)
6. Що зробила пророчиця Анна, почувши слова про Спасителя? (Луки 2: 38)

1-е Iвана 4:10
Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що
Він полюбив нас, і послав Свого Сина
вблаганням за наші гріхи.

Пам’ятна скарбничка

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

Третій член Символу віри
(продовження)
Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.
Що це означає?
Я вірю в те, що, як каже Біблія, коли Ісус Христос прийде знову Останнього дня,
Він воскресить мене і всіх мертвих. Він також дасть вічне життя мені і всім, хто
вірить в Нього.
Це незаперечна правда.
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Вивчи вірш

Молитва
Антін Лотоцький

Українська так дитина
Молиться до Бога:
“У ім’я Отця, і Сина,
І Духа Святого!
Боже Отче, що на небі,
Молюся щиренько Не лишай Ти у потребі
І батька, і неньку!
Дай здоров’я всій родині,
Дай врожай на полі,
Нашій рідній Україні
Доброї дай долі”.

Iвана 14:6
Промовляє до нього Ісус: Я дорога,
і правда, і життя. До Отця не
приходить ніхто, якщо не через
Мене.
До римлян 10:13
Бо кожен, хто покличе Господнє
Ім'я, буде спасенний.

Біблія каже нам, що наш небесний Отець приготував для всіх Своїх дітей місце у Божому
Царстві. Біблія також навчає, яким чином ми можемо потрапити туди, де перебувають всі
спасенні Богом люди, щоб жити вічним життям. В Божому Царстві є досить місця для всіх
правдивих християн, але потрапити туди можна тільки через віру в Ісуса Христа, який Один є
тією дорогою, що веде на небеса.

МОЛИТВА
Дорогий небесний Отче, Ти об’явив нам ту єдину правдиву дорогу, якою ми можемо
отримати прощення наших гріхів, бути спасенними і жити у вічному блаженстві в Твоєму
Царстві на небесах. Ти також сповістив нам єдину і вічну правду Твого Святого Слова, котра
робить нас досконалими і мудрими на спасіння через віру в Твого Сина, а нашого Господа
Ісуса Христа. Дай нам завжди триматися Твоєї правди і ніколи не збочувати з Твоєї дороги на
шляхи, що відводять нас від Тебе і ведуть до загибелі. Амінь.

