
ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 

 

 

 

НЕМАЄ 

В ЯСЛАХ 

НЕЗНАЙОМЦЯ 

 

Урок восьмий 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторські права ©2013 Лютеранська Жіноча Місіонерська Ліга   

Поштова Скринька 411993 

St. Louis, MO 63141-1993 

800-252-LWML (5965) 

 Fax: 314-268-1532 

 Email: lwml@lwml.org  

                Website: www.lwml.org 



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 

 

 

 

 

 

НЕМАЄ 

В ЯСЛАХ 

НЕЗНАЙОМЦЯ  

Урок восьмий 

 

Вивчення Євангеліє від Матвія 2:2, 10-11 

 

«і питали: Де народжений Цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його, і 

прибули поклонитися Йому… А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, 

вийшовши до дому, знайшли там Дитятко з Марією, Його матір’ю. і вони впали 

ницьма, і вклонились Йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли Йому свої дари: 

золото, ладан та смирну.» 
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Урок Один — Пошук Месії  

Урок Два – Дитятко – Наш Спаситель 

Урок Три – Прославляючи Месію 

Урок Чотири – Подарунок 

 

 

 

 

 

Урок перший 

Пошук Месії  

«і питали: Де народжений Цар юдейський? Бо на сході 

Ми бачили зорю Його, і прибули поклонитися Йому» (Матвія 2:2). 

 

Ми чимало часу витрачаємо на пошуки, чи не так? Ми шукаємо свої ключі до машини, 

розпаровані шкарпетки, загублених домашніх тварин, дітей, можливо навіть і ручку, щоб писати. 

Ми також шукаємо такі напрямки, як ресторани, аеропорти, банки, хімчистки, магазини та місця 

відпочинку.  

За останні 24 години я врахувала кожну хвилину, яку я на щось витратила. Результати були 

вражаючі. Не враховуючи цей час дослідження для цього матеріалу, я витратила 67 хвилин на 

пошук різних речей. 67 хвилин! Додайте це до 469 хвилин у тижні, 24 388 хвилин на рік, що 

дорівнює колосальних 406+ годин щороку. Не знаю як ви, як на мене це багато часу, витраченого 

на пошук речей, які, швидше за все, не мають жодного вічного впливу. 

Якби ми навмисно шукали Ісуса на 406+ годин більше щороку (трохи більше годин на день), що 

тоді було б? Можна з упевненістю припустити, що духовного зростання та користі буде більше, 

ніж ми можемо собі уявити.  

 

Знайдіть час, щоб написати Матвія 2:2, 10-11: 

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Це наші Золоті Вірші цього матеріалу. Я закликаю вас, щоб ви написали їх на картках, та 

помістили у місцях де ви найчастіше проводите часу.  

 

У цьому першому уроці ми розпочинаємо з волхвів, які шукали обіцяного Месію. У той чи інший 

час ми всі, майбуть задавались питанням про точну ідентичність волхвів. Скільки їх було? Чи 

насправді вони були королями? Чи дійсно вони подорожували на верблюдах? Чому вони прийшли 

у Віфлеєм?  

Більшість нашого уявлення про цю захоплюючу групу, походить від людей, які оформлюють 

різдвяні листівки, а не від теологів. Ми володіємо обмеженою інформацією про волхвів, за 

винятком епізодичних, історичних та Біблійних посилань. Але коли ми складаємо пазли до купи, 

ми отримуємо захоплююче уявлення про цих людей із книг Старого Заповіту, таких як Даниїл (де 

Волхви, або Мудреці згадуються в декількох різних текстах), а також творів Геродота та інших 

істориків.  

Виявляється, Волхви були членами східної жрецької групи та нащадками племені людей, спочатку 

пов’язаними з мідійцями. Вони були спадковим племенем священства (чимось на зразок левітів в 

Ізраїлі), яких було обрано виконувати функції священиків у своїх язичницьких ритуалах. Від 

Вавилонської до Римської імперії вони зберегли надзвичайно важливе місце на Сході.  

В Матвія 2:2 Мудреці сказали: «ми бачили Його зорю…». Ви коли-небудь це помічали? Це була не 

просто якась випадкова зірка, а Його зірка. Мудреці інтерпретували це важливе астрологічне 

явище як показник того, що народився єврейський цар. 

Отже, вони вирушили до Єрусалиму, юдейського столичного міста, припускаючи, що знайдуть 

новонародженого царя в палаці Ірода. Це вже було після того, як Ірод прочитав їм староєврейські 

пророцтва, що вказували на Віфлеєм (Матвія 2:5-6), волхви вирушили в кінцевий пункт 

призначення.  

Коли волхви подорожували, ця зірка ішла попереду їх (Матвія 2:9). Божий божественний задум 

чудово відображається у цих подіях. Світло Боже все ще продовжує іти попереду нас і сьогодні, 

направляючи та керуючи нашими шляхами.  

Як ви бачите це відображення в наступних віршах? 

Вихід 13:21 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Ісуса Навина 3:14 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Бог ніколи не збиває нас із шляху. Він постійно дивиться за нами з турботою, переживаннями та 

любов’ю. Це знав також і Давид, коли він просив Господа «…і дорогою вічності мене запровадь» 

(Псалом 139:24). Бог знає, що наше бажання обирати свій особистий шлях. Він заздалегідь 

розробив конкретні плани для кожної людини (Євреям 29:11) і запрошує нас довіряти Йому як 

нашому Доброму Пастирю.  

Подібно до того, як волхви усвідомили в ту дивовижну ніч, Боже керівництво змінює нас, бо Він 

веде нас до Себе. У Писанні ми бачимо посилання на «Ранкову Зорю». До кого це стосується у 

наступних уривках? 

2 Петра 1:19 _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Об’явлення 22:16 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Числа 24:17 говорить: «…сходить зоря от від Якова». Яків був онуком Авраама. По лінії Авраама 

Бог обіцяв привести довгоочікуваного Месію. Матвій 1:1-17 детально описує генеалогію Ісуса від 

Авраама, через Якова, через царя Давида аж до Йосипа, чоловіка Марії, яка була матір’ю Ісуса.  

Однак, сходить від Якова говорить не лише про людину, а й про місце. Віфлеєм, де народився Ісус, 

не був якимось випадковим місцем на земній кулі. Це було ідеальне, обране і пророковане Богом 

місце, щоб послати Свого Сина: 

Віфлеєм знаходився в Юдеї, племінний дім Йосипа: 

Луки 2:4 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 2:1 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Віфлеєм був домівкою та місцем народження Давида, де він доглядав за вівцями 

свого батька на навколишніх пагорбах, 

1 Самуїла 17:12, 15  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

У Віфлеємі Самуїл знайшов Давида, і помазав його на царя Ізраїлю:  

1 Самуїла 16:1, 13 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Волхви не зробили свою довгу подорож лише для того, щоб подивитися на новонародженого царя. 

Вони називали Його «царем юдейським» і мали на увазі конкретну мету, коли вони прийшли до 

Дитяти – вони поклонилися.  

Волхви пройшли багато кілометрів за декілька місяців, щоб поклонитися Ісусу, проте багатьом у 

нашій культурі сьогодні важко проїхати кілька хвилин на автомобілі, щоб поклонитися Йому з 

підбитої лави в церкві з кондиціонером. Але волхви шукали Ісуса. Вони шукали Ісуса з наміром та 

метою.  

 

Як часто ви шукаєте час, щоб провести його з Ісусом для конкретної мети? 

 

 

 

 

Що ми дізнаємося про наступних людей, які шукали Ісуса? 

Марка 1:35-37 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Луки 4:42 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 6:24 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 12:21 ___________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Коли останній раз ви навмисне шукали Його? Не загальними молитвами подяки, а з проханням до 

Нього конкретно відкрити шлях, який Він обрав для вас сьогодні? А як щодо завтра? Як щодо того 

служіння, до якого Він вас підштовхував?  

 

У тиші проведіть час з Господом і попросіть Його вказувати вам шлях у сьогоднішньому дні.  

  

 

 

 

 

Давайте переглянемо наші Золоті Вірші. Випишіть Матвія 2:2, 10-11 знову: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ми всі витрачаємо час на пошук. Іноді ми шукаємо повсякденне: заточений олівець, аркуш паперу 

або пилку для нігтів.  

Проводити регулярний, запланований час, шукаючи обличчя Ісуса, дуже важливо. Він прагне 

безперервного часу з нами в молитві та Своєму Слові, щоб передати Його напрямок для нашого 

шляху. Але ми повинні прагнути цього більше, ніж наш наступний подих, незалежно від того, 

скільки часу це займе чи перешкод, які можуть виникнути. Це буде поїздка нашого життя, але ми 

не будемо подорожувати самостійно.  

 

Бог обіцяє, що ніколи не залишить нас та не покине. Коли ми шукаємо Бога, Він дає обіцянку, що 

ми знайдемо Його: «і будете шукати Мене, і знайдете, коли шукатимете Мене всім своїм серцем» 

Єремії 29:13.  
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Застосування: у своїй щоденній рутині, як ви шукаєте Ісуса? Будьте конкретними.  

 

 

Завершення молитвою:  

Отче, дякую Тобі за непохитний приклад Мудреців. Вони бажали розшукати Тебе незалежно від 

того, скільки часу чи коштів їм потрібно було витратити. Вони побачили зірку, бо пильно дивилися 

і були готові до подорожі. Отче, я молюсь, щоб Ти розвивав у моєму житті щире бажання постійно 

шукати Тебе. Я хочу знати Тебе і про той шлях, який Ти призначив для мене. Будь-ласка, відкрий 

мої очі, щоб побачити це, і дай мені Свою мужність і силу, для здійснення цієї подорожі. В Ім’я 

Ісуса, Амінь.  

 

 

 

 

Урок другий 

Дитятко – наш Спаситель 

«А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, вийшовши до дому, знайшли там 

Дитятко з Марією, Його матір’ю» (Матвія 2:10-11а).  

 

Дні, коли ми вітаємо появлення новонародженої дитинки у наше життя – дуже особливі дні. Всі 

три мої сестри мають діток, і веселі святкування відбувалися при народженні кожної дитини. Мої 

чотири племінники та дві племінниці – це дорогоцінне, унікальне творіння Бога. Я впевнилася, що 

з самого першого разу я приїду до лікарні і відвідаю свою сестру з немовлям. Ті дні приносили 

радісні посмішки, сльози радості, сміх та групові обійми.  

В кожному із цих випадків я їздила для того, щоб відвідати немовля. Не існувало жодної причини 

очікувати чогось іншого. Мудреці очікували відвідати царя – Царя Юдейського. Коли вони 

подорожували, щоб поклонитися Ісусові (який був би вже малюком до того часу, як Мудреці 

насправді прийшли до місця), Мудреці, швидше за все, взяли до уваги, що вони подорожували до 

місця зовсім не схожого на будинок царя. Але вони не зводили очей із зірки, яка ішла попереду 

них, і не сходила з курсу.  
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Бог робить те саме і з нами. Ми очікуємо, що Бог поведе нас однією дорогою, бо вона виглядає 

найбільш привабливою, але розуміємо потім, що Він веде нас у найнесподіваніші, малоймовірні 

місця. Ви коли-небуть помічали, що в цих місцях проходить найбільший духовний зріст і 

благословення для нас? Ключовий момент полягає в тому, щоб дивитися на Бога і залишатися на 

Його шляху.  

Знайдіть хвилинку, щоб написати наш Золотий Вірш цього уроку: Матвія 2:2, 10-11: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

У цьому другому уроці ми заглибимося у спосіб, який Бог обрав, щоб привести у світ Свого Сина, 

Спасителя всього людства. Тільки розум Божий міг задумати такий спосіб, щоб представити Ісуса 

немовлям. Це точно було не так, як усі очікували обіцяного Месію, який прийде у цей світ.  

Мудреці старанно спостерігали за знаками і вивчали астрологічні карти. Коли вони побачили зірку, 

в Писанні сказано, що вони були переповнені радістю. Інші переклади пишуть, що вони 

надзвичайно раділи. Чому? Бог подбав по-особливому про те, щоб волхви знали, що вони 

рухаються у правильному напрямку. Він закликав їх слідувати за Ним. Залишити комфорт та 

безпеку відомого і вирушити у невідоме.  

Чи потрапляли ви у подібні ситуації, в яких ви без сумніву розуміли, що лише Бог зробив певні 

обставини у вашому житті? Як і тоді, закликаючи волхвів, так і сьогодні, Бог закликає вас і мене 

йти за Ним:  

Псалом 5:8 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 25:4-5 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 12:26 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Месіанське пророцтво – це колекція передбачень (понад 100 за обережними підрахунками) у 

Старому Заповіті про майбутнього Месію. Написані багатьма авторами у численних книгах, ці 

пророцтва охоплюють приблизно 1000 років. Відкриття сувоїв Мертвого моря та надійність версії 

Старого Заповіту Септуагінти (обидва існували до часу, коли Ісус ходив по землі) свідчать про 

правдивість та надійність цих пророцтв.  
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Виділіть хвилинку, щоб переглянути сторінки Святого Письма, і прочитайте старозавітні 

месіанські пророцтва про походження та народження Ісуса, а також їхнє підтвердження у Новому 

Заповіті:  

Пророцтва Посилання на Старий Заповіт Посилання на Новий Заповіт 

Народжений від діви Ісая 7:14 Матвія 1:21-23 

Нащадок Авраама Буття 12:1-3, 22:18 Матвія 1:1, 16; Галатам 3:16 

Від коліна Юдиного Буття 49:10 Луки 3:23, 33; Євреям 7:14 

Дому Давидового 2 Самуїла 7:12-16 Матвія 1:1 

Народжений у Віфлеємі Михей 5:2 Матвія 2:1; Луки 2:4-7 

 

Бог відкрив для нас Свого Єдиного Сина, який народився в цей світ немовлям, який смиренно 

прийшов врятувати Свій народ від його гріхів. Таємниця? Так. Диво? Так. Не можливо? Ні. Як 

християни ми віримо в неможливе.  

Яким чином ми це можемо робити? 

Матвія 19:26 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Марка 10:27 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Луки 1:34-37 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Фактична дата народження Ісуса Христа не зустрічається ніде в Писаннях та світській історії. 

Крім того, римський календар, біблійний/єврейський календар, а також будь-який інший календар 

не вказують на певну дату.  

Хоча Син Божий народився у цьому світі, тут Він не знайшов місця. Світ не дає місця для Бога, чи 

для того, що від Нього. Світ намагався відштовхнути Його. Ходіння Боже по землі розпочалося з 

ясел, закінчилося (на очах світу) на хресті, і Йому не було місця, де прихилити голови під час 

Свого земного життя.  

Але якщо гріх помістив Його там, також і благодать помістила Його там.  

Ісус втілює Божу благодать до людства у яслах. Слова Пола Герхарда у старому гімні: «О Ісусе 

Христе, ясла Твої» надають музику цій великій істині.  

«О Ісусе Христе, ясла Твої є мій рай, 

В якому лежить моя душа. Бо там, Господи, 
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Лежить Слово, що стало для нас тілом; 

Тут сяє Твоя благодать» 

 

Що зробив Ісус у перші дні Свого життя? Він запросив незнайомців до Своїх ясел. Він запросив 

пастухів, які не були дуже шанованими у суспільстві. Ці малоймовірні групи незнайомців, яких 

більшість відкинула в сторону та за околиці суспільства, були саме тими, кого Бог Всемогутній 

запросив стати свідками дивовижної історії, наповненої дива.  

Оскільки ми з вами покликані бути схожими на Ісуса, як це впливає на наше життя? Бог закликає 

нас приймати незнайомців з відкритими обіймами в Його Ім’я. Як ми можемо це зробити?  

Йова 31:32 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 25:35-36 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Враховуючи ідентичність Ісуса, знаючи, що ясла були тим самим першим місцем, де Він поклав 

Свою голову, вражає. Пелени, в які був зодягнений Ісус, не були унікальними, але ясла яскраво 

символізували бідність земних батьків немовляти та їхнє бідне житло.  

Грубі ясла розповідають нам про те, що Бог охоче принизив себе з вершини слави, не лише до 

палаців земних королів, але спустився до – і став – найбідніший із бідних. Боже незбагненне 

смирення втілює диво в яслах.  

З Богом все можливо. Виходячи лише з цього, таємниця втілення Богом утвореної плоті є 

абсолютною істиною. Істиною тому, що Бог вчинив диво; не тому, що ми розуміємо, як це сталося.  

Бог, який спустився із висоти, як покірна дитина, яка народилася в яслах, спантеличує наші 

людські міркування та розум. Почувши слова Бога, сказані янголом, Йосип повірив та залишився 

рішучим у вірі і послуху, хоча його розум та логіка говорили йому інакше.  

Йосип повірив та прийняв участь у таємниці та чуді Христа. Ми з вами отримали запрошення 

зробити те саме. Це не просто історія в звичайній книзі. Ісус, що лежить у яслах, яскраво 

представляє реальність Божої обіцянки, яку Він вдихнув у нас через Його живе, активне Слово.  

 

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш. Випишіть Матвія 2:2, 10-11 знову: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Волхви ніколи не здалися. Вони йшли слідом за зіркою навіть тоді, коли вона їх вела в неочікувані 

для них місця. Вони вірно слідували туди, куди вів їх Бог. Врешті-решт, вони знайшли об’єкт свого 

пошуку: Божу тривимірну благодать, любов і смирення, що ожили в дитині. Вони 

переповнювалися радістю!  

Цього Різдва та кожного дня у наступаючому році я молюсь, щоб ми вірно і слухняно слідували 

туди, куди нас веде Бог, навіть коли це дає виклик нашому розуму та логіці. Божі таємниці та 

чудеса криються не в очікуваному, а в Його приголомшливій несподіванці.  

 

 

 

Застосування: в якій сфері вашого життя ви боретеся, виконуючи Божі настанови? 

 

 

Завершення молитвою: 

Отче, дякую Тобі за Твою вірність, за те, що Ти ведеш мене навіть тоді, коли я навмисно 

відмовляюсь слідувати. Ти ніколи не втомлюєшся від мене. Ти постійно запрошуєш мене іти вслід 

за Тобою. Я прагну побачити Тебе у всій Твоїй славі. Будь моїм баченням, Господи! В Ім’я Ісуса, 

Амінь.  
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Урок третій 

Прославляючи Месію 

«І вони впали ницьма, і вклонились Йому» (Матвія 2:10б).  

 

Йосип та Марія уявляли зовсім іншу картину, ніж та, яка розгорнулася для народження їхнього 

немовляти. Вони не передбачали смердючої стайні. Вони не планували класти Божу дитину у 

брудну годівницю. Що пішло не так? Може вони щось не зрозуміли або пропустили важливі 

вказівки?  

Тоді раптом прибула компанія. Пастухи з широко відкритими очима все ще перебуваючи під 

враженням візиту великої компанії небесного війська, що прибули до стайні.  

Задихавшись та несучи із собою запах овець, пастухи дивились на Ісуса з подивом. Тільки уявіть 

обличчя пастухів, коли вони дивилися на Йосипа та Марію, шукаючи підтвердження в їхніх очах, 

цього неймовірного дива, щоб лише побачити відображення їхнього власного здивування. Яке 

дивовижне видовище то напевно було! 

Згодом, коли Ісус підріс, з’явилося більше відвідувачів. Вони були зодягнені зовсім по-іншому, що 

виключало їх як місцевих жителів. Вони прибули, несучи із собою дорогі скарби для Ісуса. Якою 

була перша дія цих незнайомців? Прославлення.  

Хоча про це написано в декількох словах, ми яскраво можемо уявити цю сцену. Волхви, не 

зважаючи на своє царське вбрання та соціальний статус, вклонились перед Ісусом та прославили 

Його. Звідси виходить запитання для нас сьогодні: незалежно від того, ким ми є, чи поклоніння – 

це наша перша відповідь Ісусу? 

Знайдіть хвилинку, щоб виписати наш Золотий Вірш. Матвія 2:2, 10-11: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В нашому третьому уроці ми бачимо, як волхви знаходяться у своєму кінцевому пункті 

призначення, де вони вклоняються та прославляють Ісуса. У першому уроці ми коротко 

торкнулися ідентичності мудреців, але є ще дещо.  

Як спадкоємне священство, волхви складалися із дуже високопоставлених офіційних людей 

священицького типу серед мідійців, подібно до того, як левити були священики серед євреїв. 
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Волхви були на такій висоти завдяки своїй мудрості (а також астрологічним та астрономічним 

здібностям, якими вони володіли) до поважних радників царів та дворів Вавилону, Персії та Мідії.  

Насправді Волхви були настільки високопоставленими, що жоден цар не займав трон Перської або 

Парфянської імперії, який не був обучений їхнім законам (відомий як закони мідян та персів). 

Жоден цар не посідав престол, який не був схвалений волхвами. По суті, вони служили офіційними 

царями великої імперії на сході Ізраїлю.  

У своїх офіційних можливостях вони визнавали та коронували королів. Вони брали участь у 

дворах королів роками і навіть століттями. Важливо, що ці офіційні східні царевичі знайшли шлях 

до Ісуса. Коли вони знайшли Народженого Господа Ісуса Христа, вони вшанували Його як Царя.   

Для того, щоб зрозуміти значення прославлення, нам з вами потрібно зрозуміти значення 

ключового вірша цього уроку. Слово «вклонилися», що в цьому вірші, з грецької (proskuneo), 

буквально означає «нахилятись, щоб поцілувати». Це вимовлене слово зображує спосіб, яким люди 

вшановували монарха – вони нахилялись і цілували йому ногу. Нарешті, proskuneo почало 

посилатися на будь-яке внутрішнє ставлення, обожнювання або поклоніння до когось, значно 

вищого за вас.  

Волхви прийшли щоб вклонитися. Коли Новий Заповіт використовує це слово proskuneo, то 

об'єктом такого поклоніння було щось божественне. Це слово придатне лише для божества. Коли 

Іван намагався вклонитися янголiв в Об’явленні, то янгол сказав: «не вклоняйся (proskuneo) мені, а 

вклоняйся Богові». Тільки Бог гідний такого поклоніння.  

Виділіть хвилинку, щоб переглянути інші місця в Писанні, де використовується proskuneo: 

Матвія 4:10 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 28:9 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 4:23 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мудреці побачили маля біля Марії та впали ницьма, щоб вклонитися Йому. Зауважте, що вони 

впали ниць вклоняючись не Марії, або «їм» — вони вклонилися ЙОМУ. Вони вшанували Ісуса як 

Царя.  

Вони робили те, що ви робите тільки до Бога. Вони впали на коліна і поклонилися Йому. А 

поклоніння, улюблені, належить лише Ісусу Христу. Тільки Богу і нікому іншому, бо ніхто інший 

не гідний.  
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Деякі люди в біблійні часи намагалися вклонятися апостолам, пам’ятаєте? Павло сказав їм не 

поклонятися йому. Вони намагалися прославити Петра в Кесарії (Дії 10:24-26), але Петро наказав 

їм не вклонятися йому. Іван намагався поклонитися янголу в Об’явленні – янгол сказав Івану, що 

він поклоняється в неправильному напрямку (Об’явлення 22:8-9).  

Волхви вклонилися Ісусу там без докорів. Це був Бог. Це був Цар. І вони зробили все правильно.  

Як повинні ми вклонятися Богові? 

Марка 12:30: «Люби Господа, Бога свого, усім __________________ своїм, і всією ______________ 

своєю, і всім своїм _____________________, і з цілої ______________ своєї».  

 

Ви звернули увагу, що там немає поклоніння наполовину? Ми вклоняємося Тому, кого любимо, і 

любимо того, кому вклоняємося. Ми повинні любити і поклонятися усім, що маємо – УСІМ. І не 

тільки усім, що ми маємо, а усім, що в нас самих – наше серце, душа та розум, а також усією 

нашою силою. Друзі, це досить чітко описано, чи не так? Все означає все.  

Бог заслуговує нашого поклоніння з усім, що ми маємо. Чи робимо ми це? Коли ми приходимо до 

церкви для загального богослужіння, чи віддаємо ми себе Богові повністю? Чи відволікаємось ми 

або зосереджуємося на тому, що нам необхідно зробити після служіння? Якщо музика не 

відповідає нашим уподобанням, чи відключаємося ми духовно і переключаємося на автопілот?  

Кожного разу, коли метод прославлення стає важливішим за Того, Кому ми поклоняємось, ми 

взагалі пропускаємо суть справи.  

Якщо наше прославлення не виходить з нашого серця, Бог не буде його приймати (Івана 4:23-24). 

Освальд Чеймбер одного разу сказав: «Коли я вклоняюся, я волів би, щоб моє серце було без слів, 

ніж мої слова були без серця». Якщо наше пізнання Бога є поверхневим, наше поклоніння буде 

таким самим.  

Бог не буде вражений та зворушений нашим поклонінням до тих пір, поки наші серця не будуть 

зворушені та вражені самим Богом.   

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш. Матвія 2:2, 10-11: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Волхви правильно зрозуміли. Вони шукали Ісуса до тих пір, поки не знайшли Його. Знайшовши 

Його, вони вклонилися Йому.  



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 

Поклоніння, як правило, полягає в упокоренні. Упокорюючи своє серце, час, таланти, подарунки, 

скарби та все інше Тому, Хто все це нам дав.  

У вашому особистому часі поклоніння, в приватному місці, про яке будуть знати лише ви та Бог, чи 

ви насправді упокорюєте себе? Якщо ні, то попросіть Його сформувати у вас віддане серце.  

Коли все у нашому житті фільтрується через серце, яке прославляє і упокорюється Богові, тоді 

вплив на інших буде робити вічну зміну.  

 

Застосування: як цей урок вплинув на ваш погляд щодо поклоніння та Кому ми поклоняємось?  

 

Завершення молитвою:  

Отче, Ти єдиний достойний прославлення. Не поклоніння, як це бачить світ, а поклоніння так, як 

Ти цього вимагаєш – з покорою. Зізнаюся, що іноді я не знаю, що це означає або як це повинно 

виглядати, але саме цього я прагну. Я хочу вклонятися Тобі в дусі та правді. Покажи мені, як – 

допоможи мені побачити. Тому що це все для Твоєї слави, а не для моєї втіхи. В Ім’я Ісуса, амінь.    

 

 

 

 

 

 

 

Урок четвертий 

Подарунок  

«І відчинивши скарбниці свої, піднесли Йому свої дари: 

 золото, ладан та смирну» (Матвія 2:11б) 

 

Я обожнюю вибирати дитячі подарунки. Дитяча присипка, яка так добре пахне, і крихітний одяг, 

який такий м’який на дотик, все це словами не опишеш.  

Ніколи не маючи дітей, я вражена тим, наскільки все маленьких розмірів. Наприклад ті 

малюпусінькі шкарпетки, які можуть поміститися лише на двох пальцях у дорослого. Ці речі 

служать постійним нагадуванням про додаткову обережність, коли я маю честь тримати дитину на 
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руках. І дорогоцінні і безпомічні, вони потребують любовного піклування батьків, інакше вони б 

не вижили.  

Бог знає це і про нас. Ми дорогі Йому, але безпомічні простягнути руку у своїй власній природі. 

Наш гріх відділяє нас від Його святості. У своїй нескінченній мудрості Бог знав, що без Його 

ніжної турботи ми не виживимо самостійно. Тож Він дав нам дар у вигляді Свого єдиного Сина. 

Не одного з багатьох – Єдиного. Єдиний ресурс, який Бог мав у обмеженому запасі. Найцінніший 

предмет Бога.  

У Бога всього достатньо, оскільки Він створив усе. Дати нам Свого Сина було єдиною жертвою, 

яку Він міг принести. Його подарунок змінив шлях вічності для всього людства.   

Знайдіть хвилинку, щоб виписати наш Золотий Вірш. Матвія 2:2, 10-11: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В цьому четвертому і останньому уроці ми завершуємо це дослідження звертаючи увагу на дари, 

які Мудреці подарували Ісусу. Перший у списку: золото.  

Золото згадується у Біблії частіше, ніж будь-який інший метал. Він уособлював велику цінність, 

завдяки рідкості, красі, працездатності та довговічності.  

Прочитайте Вихід 25 та 26. Як ви бачите широке використання золота в статтях Скинії Старого 

Заповіту? 

 

 

 

Золото було дуже, дуже цінним подарунком і залишається таким і сьогодні. Але людство зіпсувало 

золото, використовуючи його для формування ідолів неправдивих богів (Вихід 32:1-4).  

Чи робимо ми це сьогодні з нашими подарунками? Наприклад: скажімо, Бог дає конкретній людині 

дар математичного генія. Чи слід цей дар перетворювати на різдвяного Скруджа, чи ми 

використовуємо цей відповідальний подарунок, щоб знайти творчі шляхи для розширення Божого 

царства?  

Золото – це подарунок королю і пов’язаний з королями. Коли Йосип, віце-правитель біля царя, жив 

у Єгипті, що він отримав як символ свого статусу? 

Буття 41:41-42 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Даниїл отримав золото, коли стояв поруч із царем у Даниїла 5:29 ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

По всьому Писанню ми бачимо, як царі зодягнені у корону та тримають скіпетр, виготовлений із 

золота. Соломон володів такою кількістю золота, що про це згадується 12 разів у 1 Царів 10.  

Золото було подарунком для царя, і волхви це знали.  

Далі ми маємо ладан. Ладан – це ароматична смола, взята з кори певних аравійських бальзамів. 

Хоча спершу фіміам та ладан вважалися двома різними речовинами, зрештою стали 

взаємозамінними. Ладан був інгредієнтом священного фіміаму в скинії Старого Заповіту.  

Як ви бачите використання фіміаму у виході 30:34-36? 

Пізніше ми зустрічаємо, як фіміам використовували в Єрусалимському храмі. В книзі Левит 2 цю 

речовину використовували в їжі, де запах символічно підносився до Бога. Пахощі використовували 

у весільній пісні про Соломона.  

Ладан говорить про божество. Пахощі завжди були ароматною жертвою, приємною Богові. У 

Старому Заповіті пахощі зберігалися в спеціальній камері перед храмом, які додавали до 

приношень. При посипанні на цілопалення солодкий аромат фіміаму підносився як жертва Богові 

– аромат, приємний Господу. Вихід 30:37 говорить нам, що пахощі призначені для Бога, а не для 

людей.  

Ладан говорить про божество.  

Нарешті, також було смирну (миро).  

Цей прекрасний парфум також походить із маленького дерева в Аравії. Ми читаємо про смирну, що 

згадується в Приповістях, щоб наповнити ліжко ароматом та зодягнутися. У своїй підготовці, щоб 

предстати перед царем, косметичні процедури Естер включали смирну (Естер 2:12).  

Як анестезуючий засіб смирну використовували для поховання. Як ви бачите посилання на смирну 

у наступних віршах? 

Марка 15:22-23 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 19:38-40 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Смирна була подарунком для смертних. Це парфум, щоб зробити життя менш запашним, а 

поховання трохи менш відразливим. Миро було подарунком для чоловіка, а Ісус був людиною. 

Цікаво, що смирну часто дарували тому, хто помре. Ісус був людиною, і з самого початку було 

зрозуміло, що Він помре. Ісус був як смертним, так і царственим. 

Миро було подарунком для Царя та подарунком для чоловіка, бо Ісус був і тим, і іншим.  
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Тож коли Мудреці прийшли до Ісуса: 

Даруючи Йому золото, вони проголосили Його Царем.  

За допомогою смирни Він був проголошений людиною.  

І пахощами вони вказали на те, що Він Бог.  

Це прекрасна символіка подарунків волхвами Ісусу.  

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш цього матеріалу. Випишіть Матвія 2:2,10-11 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Як і Мудреці, ми з вами запрошені дарувати подарунки Христу. Дарувати Ісусові наші серця – це 

дар, який Він бажає. Мудреці були тими, хто принесли дари та вклонилися.  

Бог дав нам Дар. На відміну від деяких подарунків, які ми можемо отримати цього Різдва під 

ялинкою,  зміст Його Дару є чим завгодно, але не недоречним. Божий дар являє собою 

найцінніший, унікальний скарб, який Він мав – Свого Єдиного Сина. Найкращий Різдвяний 

подарунок усіх часів. І Бог запрошує нас відкрити цей подарунок і отримати те, що в цьому 

пакунку, та потім поділитися ним з кожним, кого Він посилає в наше коло впливу.  

Зробіть паузу тут на хвилинку, і попросіть Бога, щоб Він вказав вам на конкретні шляхи, через які 

ви можете поділитися цією новиною Його Дару з іншими.  

 

Волхви шукали Ісуса з наміром і зосередженістю. Вони проїхали багато кілометрів і багато 

місяців, щоб вклонитися і принести подарунки Ісусу. Чи ми наслідуємо приклад Волхвів? 

Ісус прийшов, щоб підготувати нам шлях. Не просто прохід, а ШЛЯХ – єдиний, який веде до 

вічного життя. Тримаючи наш погляд на Ньому, і через віру, слідуючи Його керівництву силою 

Духа Святого, що в середині нас, Він веде нас шляхом, який наповнений дивом, трепетом і 

ВЕЛИКОЮ радістю.  

Божих рясних вам благословень цього Різдва і в той час, коли ви виконуєте Його місію.  

 

Застосування: до кого веде вас Бог, щоб ви змогли поділитися новиною про Божий Подарунок 

цього Різдва? 

 

Завершення молитвою: 
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Отче, Твій подарунок не можна описати словами. Ти доручаєш мені Свій найцінніший Дар, і я 

визнаю, що в деякі дні мені важко бачити і пам’ятати про цю чудову істину. Отче, я молюсь, щоб 

Ти так яскраво засвітив Своє світло у моєму житті цього Різдва, щоб інші могли прийти до Твого 

Сина в яслах. Дякую за цей подарунок, який справді має значення. В Ім’я Ісуса, Амінь.  
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Нотатки 
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Молитви 
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Притягяючий спікер, автор, вчитель Біблії та провідник Богослужінь, Донна захоплюється 

вивченням та викладанням Божого Слова. Вона є автором 18 Біблійних уроків, декількох Біблійних 

уроків опублікованих у Лютеранському щомісячнику, Численних молитов та статей у журналах. 

DVD серія вивчення Біблії Донни, Твоя сильна Сторона, розпочала свою діяльність у всьому світі 

Через LWML у Листопаді 2011р. її нове повномасштабне вивчення малих груп «Бог всякого 

комфорту» можна отримати у видавництві Конкордія. Її наступна серія вивчення Біблії для LWML, 

Переповнення в Достатку, Заплановано на Пітсбурзькій конвенції  LWML.  

Донна відвідує Лютеранську церкву Салема в Томболі, Техас, де вона любить приймати участь в 

прославленні. Вона з запалом служить в служінні в партнерстві разом з Лютеранською жіночою 

місіонерською лігою в місійній роботі та наданні нових шляхів жінкам, щоб знаходитися в Божому 

підкріплюючому Слові.  
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