НАРОДЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА – РІЗДВО
Луки 2:1-20

Щороку у грудні ми святкуємо народження Спасителя нашого Ісуса
Христа. Ось як Біблія розповідає про Його народження.
Незадовго до того, як Діва Марія повинна була народити Сина Божого,
римський імператор Август наказав зробити перепис усього населення
єврейської землі, щоб знати скільки людей було у тім краї. В такий спосіб він
хотів довідатись чи всі його піддані належно сплачують податки. За наказом
імператора кожен повинен був записати у тому місці, де він народився. Отож
багатьом людям довелось долати довгий шлях, аби дістатися до місця свого
народження.
Діва Марія та її чоловік 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 машин, ані потягів, отож така
подорож тривала кілька днів. Люди здебільшого ходили пішки, або їздили
кіньми чи на ослах.
Подивімось на мапу Святої землі і знайдімо місто Назарет. Воно
знаходиться на півночі Ізраїлю, – у краї, що називається Галілея. Натомість

Віфлеєм знаходиться на півдні, у Юдеї. В ті часи Віфлеєм було невеличким
містечком, фактично селом. Подолавши важкий шлях, Марія та Йосип під вечір
дісталися до Віфлеєму. На той час туди вже прибули багато людей для того,
щоб згідно наказу імператора записатись зі своїми родинами. Через те, що
містечко було малим, бракувало місця для всіх, щоб розміститись і
переночувати. Коли Марія і Йосип прибули до Віфлеєму майже всі місця у
домах і заїжджих дворах були зайняті. Марії якраз прийшов час народжувати
дитину і вона дуже хвилювалася за дитя. Нарешті один господар запропонував
їм місце у стаєнці для овець. Євангеліст Луки розповідає: “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). Прославляючи рожденного Спасителя, ми
співаємо:
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” (Книга
пророка Михея 5:1). Різдво Христове щороку нагадує нам про Божу обітницю
щодо Спасителя та її сповнення небесним Отцем. Бог послав на землю Свого
Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне.
Запам’ятайте, що означають ці імена і назви:
Ісус – означає “Спаситель, Бог спасає”.
Христос – означає “Помазанець”, по-єврейському “Месія”.
Віфлеєм (євр. - місто хліба) – місто в якому народився Ісус Христос.
Назарет – місто, в котрому мешкали Марія і Йосип.
Давид – означає “провідник, улюблений”.
Різдво – народження Ісуса Христа.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Коли народився Ісус Христос?
2. Який римський імператор був на той час володарем краю, в котрому
народився Ісус?
3. Як ще ми звемо подію народження Ісуса?
4. В якому місті мешкали земні батьки Спасителя?
5. Чому їм слід було йти до Віфлеєму?
6. З якого роду походили земні батьки Ісуса? Чому це важливо?
7. Де на мапі Святої землі знаходиться Назарет і Віфлеєм?
8. Що означає назва Віфлеєм на давньоєврейській мові?
9. В якому місці згідно пророцтва мав народитися Спаситель?
10.Що означають імена Ісус, Христос?
11. Як звуться різдвяні пісні, якими ми славимо Різдво і народженого нам
Спасителя?
12. Про що вчить нас подія народження Спасителя у бідній стаєнці?

