ВТЕЧА ДО ЄГИПТУ
Євангеліє від Матвія 2:8-23

Коли у Віфлеємі народився Ісус Христос, то в Юдеї царював жорстокий і дуже
прикрий та заздрісний цар Ірод. Понад усе він турбувався про власне багатство і владу,
тому різними нечесними способами намагався їх примножити.
Пророцтво про народження Немовлятка Ісуса спонукало мудреців зі Сходу
вирушити в дорогу на Його пошуки. Проваджені особливою зорею вони дійшли до краю,
в котрому народився Спаситель. Але спершу вони навідалися до столиці краю –
Єрусалиму, бо гадали, що саме там вони можуть дізнатися про народження того, про кого
свідчить пророцтво. Про прибуття до Єрусалиму виняткових гостей довідався цар Ірод і
дуже занепокоївся. Боячись втратити владу і багатство, він запросив мудреців до себе,
щоб детальніше розвідати про пророцтво і Немовля. Прикинувшись добрим, він просив
мудреців повідомити йому про Дитину, щойно вони її знайдуть. Насправді ж його наміри
були цілком інші – звести рахунки з Тим, хто зазіхає на його трон.
Ірод відіслав мудреців до місця, де згідно пророцтва мав народитись обіцяний
Месія – Цар Ізраїлю. Ті знову зібралися в дорогу і вирушили до Віфлеєму. Шлях їм знову
вказувала яскрава зоря, котра й привела їх до Ісуса. Після того, як мудреці побачили

Немовля, вклонилися Йому і дали дари – золото, ладан і миро, вони знайшли місце для
відпочинку і заночували. Уві сні Бог об’явив їм, щоб вони ні в якому разі не поверталися
до палацу Ірода, а іншим шляхом вирушили додому, що вони й зробили.
Подібним чином, уві сні Бог сповістив Йосипа, щоб він з Марією та Дитям
хутко збиралися і сховалися до Єгипту, оскільки на них чекає небезпека. Ангел Божий
сказав Йосипу: «Вставай, візьми Дитятко та матір Його, і втікай до Єгипту, і там
зоставайся, аж поки скажу тобі, бо Дитятка шукатиме Ірод, щоб Його погубити».
Подорож до Єгипту була довга і виснажлива. Марія була ще доволі слабкою
після пологів. Подорож з малим Дитям на руках – справа нелегка. Лишень уявіть собі, що
треба чимало днів і ночей мандрувати з малою дитиною під палючим сонцем вдень і при
холоді вночі.
Не діждавшись мудреців, Ірод дуже розлютився. Він зрозумів, що вони
розгадали його хитрий задум. Він наказав своїм слугам негайно відшукати Немовля,
“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 виявити і вбити також і Немовля 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, – під час святкування Різдва віруючі часто співають колядку, що
називається “Не плач Рахиле”.
Гріховному задумові Ірода не судилося збутись. Ще до втечі в Єгипет Ангел
повідомив Йосипу, що Ірод помре і вони повернуться додому. Пророцтво збулося.
Безбожного Ірода Бог покарав і він помер у муках.
Йосип, Марія і Немовля ще деякий час перебували в Єгипті. Там одного дня
знову Йосипу з’явився Ангел і приніс добру новину: “Вставай, візьми Дитятко та матір
Його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу Дитини” (Матвія
2:20). З поверненням Ісуса з Єгипту пов’язане пророцтво про Нього, в якому йдеться: «З
Єгипту покликав Я Сина Свого». Воно міститься в книзі пророка Осії (11:1).
Втретє Ангел звістив їм, що робити вже по їхньому поверненні з Єгипту. Він
сказав Йосипу уві сні, щоб вони йшли до міста, що звалося Назарет, щоб збулося ще одне
пророцтво про Ісуса, який «Назарянином буде званий». З цього уроку ми дізналися про
кілька старозавітних пророцтв про Ісуса Христа, які сповнились з Його приходом на
землю. Наш Бог вірний і завжди виконує те, що каже.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Як звався цар, який царював у Юдеї під час народження Ісуса?
2. Яким був цей цар? Чим він переймався?
3. Для чого він запросив до себе мудреців зі Сходу?
4. Що Ірод наказав мудрецям?
5. Що Бог сказав мудрецям уві сні, коли вони знайшли Ісуса в яслах?
6. Що Бог наказав через Ангела Йосипові?
7. Де знаходиться Єгипет на мапі?
8. Якою була реакція Ірода, коли він не діждався повернення мудреців?
9. Який наказ він віддав воякам?
10. В якій колядці співається про побиття віфлеємських немовлят?
11. Що сповістив Йосипові Ангел під час перебування в Єгипті?
12. Назвіть пророцтва про Ісуса, про які йдеться у цьому тексті?
13. Про яку Божу рису каже нам сповнення пророцтв про Ісуса?

