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Втеча до Єгипту
(Мт.2:13-23)

“... Як вони ж відійшли, ось Ангел Господній з'явивсь у сні Йосипові та й сказав:
Уставай, візьми Дитятко та матір Його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж
поки скажу тобі, бо Дитятка шукатиме Ірод, щоб Його погубити.
І він устав, узяв Дитятко та матір Його вночі, та й пішов до Єгипту”.
(Матвія 2:13-14)
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Цар Ірод вбиває немовлят
В ті дні, коли народився у Вифлеємі Ісус Христос, в Юдеї царював
жорстокий і заздрісний цар Ірод. Найбільше він турбувався про власне багатство
і владу, а тому різними нечесними шляхами намагався їх примножити. Почувши
від мудреців звістку про те, що десь народився Цар Юдейський (біблійні пророки
казали про майбутнього Месію ) Ірод, дуже занепокоївся і, боячись втратити своє
царювання, віддав своїм воякам наказ знайти Боже Дитятко. Коли мудреці,
відвідавши Дитятко, принесли Йому в дарунок золото, ладан і миро, а потім
відійшли з Вифлеєму, Йосипу уві сні з’явився Божий Ангел. Він попередив його
про небезпеку і сказав мерщій збиратись в дорогу і тікати від вояків Ірода до
Єгипту, – країни, що знаходилась на Захід від Ізраїлю, тому що цар Ірод “послав
вояків повбивати в Вифлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і
менше” (Матвія 2:16). В такий спосіб він сподівався вбити також і Ісуса. “Тоді
справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи: Чути голос у Рамі, плач і
ридання та голосіння велике: Рахиль плаче за дітьми своїми, і не дається
розважити себе, бо нема їх...” (Матвія 2:17). На спомин про цю сумну подію –
вбивство Іродом багатьох маленьких дітей, – тепер серед інших різдвяних
колядок ми співаємо колядку що називається “Не плач Рахиле”. Дорога до Єгипту
була далека і виснажлива. День за днем, долаючи пішки багато кілометрів, Марія
та Йосип з Ісусом, наближались до чужого краю, де вони повинні були
врятуватись від гніву царя Ірода.
Безбожного Ірода Бог покарав і невдовзі він помер тяжкою смертю.
Свята родина з малим Ісусом тим часом перебувала в Єгипті. Там Ангел знову
з’явився Йосипу і приніс добру новину: “Уставай, візьми Дитятко та матір Його,
та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу Дитини” (Матвія
2:20). “І він устав, узяв Дитятко та матір Його, і прийшов у землю Ізраїлеву.
А прибувши, оселився у місті, на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане,
що Він Назарянин буде званий” (Матвія 2:21,23).

Запам’ятай, що означають ці імена та назви
Ірод – Ірод Великий, цар Юдейський. Царював 39 років і помер в муках
близько 4-го року по Різдві Христовім у віці 70 років.
Єгипет – країна, розташована на Захід від Палестини.
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Завдання 1
Дай відповіді на питання:
1. Як Бог відвернув небезпеку від Ісуса? (Матвія 2:13:14)
2. Чому цар Ірод замислив вбити Боже Дитятко?
3. Який наказ віддав Ірод воякам? (Матвія 2:16)
4. До якого краю наказав Ангел йти Йосипові, щоб врятувати Дитятко від Ірода
(Матвія 2:13? Де цей край знаходиться?
5. Про що сповістив пророк Єремія задовго до днів царювання Ірода? ( Матвія
2:17-18)
6. Коли Марія, Йосип та Ісус повернулись назад додому? (Матвія 2:19-20)

Iсая 43:11
Я Господь, і крім Мене немає Спасителя!
Приповiстi 1:10
Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти,
то з ними не згоджуйся ти!
Пам’ятна скарбничка

Робимо шопку
Матеріали: ножиці, олівець, лінійка, клей, кольорові олівці, фломастери, фарби.
Перенеси частини ясел та фігурок на картон.
Акуратно виріж всі фігурки і зроби надріз в їх нижній частині.
Щоб фігурки могли стояти, виріж для них підставки з картону за зразком.
Розмалюй ясла, фігурки, звірят і дерева відповідним кольором.
Тепер збери ясла докупи. Для цього постав бокові частини одна напроти іншої
і в їхні задні прорізи встав внутрішню частину ясел, так щоб нижні краї були
на одному рівні.
6. Середня частина вставляється в передні прорізи бокових стінок.
7. Постав всі фігурки на лист картону. Вони повинні стояти на підставках з
картону, вставлених в прорізи знизу.
8. Місця з’єднання смаж трохи клеєм.
9. Розмісти фігурки коло ясел.
10. До одного з дерев приклей оленя, а до іншого – ослика. Тоді фігурки не будуть
падати.
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Робимо шопку (частина 1)

