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ОДНА 

ДИВОВИЖНА НІЧ 

Урок сьомий 

 

Вивчення Євангеліє від Луки 2:8-14 

 
«А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували 
отару свою. Аж ось Янгол Господній з’явивсь коло них, і слава Господня осяяла їх. І 
вони перестрашились страхом великим… та Янгол промовив до них: не лякайтесь, 
бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в 
Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам 
ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом 
з’явилася з Янголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава 
Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!» 
 

 

 

Урок Один – Пастухи  

Урок Два – Слава Шекіни  

Урок Три – Добра Новина Великої Радості 

Урок Чотири – Спаситель – Христос Господь 
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Урок П’ять – Слава Богу на висоті 

 
 

 

Урок перший 

Пастухи  
«А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували 
отару свою» (Луки 2:8). 
 

Все розпочалося з іще одного, звичайного дня.  

Нічого особливого.  

Звичайна рутина.  

Пастухи пильнували на полі за отарою. Вони покірно і працьовито займалися роботою свого 

покликання, не розуміючи, що тієї ночі вони мали Божественне призначення. Вони були задіяні в 

буденності, в рутині. Ремесло вівчарства не було шанованим, і пастухи, як правило, вважалися 

соціальними ізгоями. Однак це були не звичайні вівчарі – і це була не звичайна ніч.  

Ці пастухи були вівчарями Храму, які пасли ягнят для ранкових та вечірніх жертвоприношень 

Богові в єрусалимському Храмі неподалік. Пастухи жили назовні на полях з отарами, що 

знаходились неподалік Віфлеєму. Тут не було злодіїв чи хижих тварин, тому вони влаштувалися, 

щоб пильнувати. Все було так, як повинно бути цієї ночі.  

Ніч проходила в чотири зміни вартування: вечір, опівночі, коли співає півень, та ранок. Стада 

працювали позмінно, поки одна частина відпочивала, інші вартували. Рабини зневажали їх, 

соціальних ізгоїв того часу, як «сусідських язичників» Пастухи мали репутацію тих, хто не міг 

розрізнити своє від чужого, і їх вважали такими ненадійними, що їм не дозволяли давати 

показання в суді. То для чого Бог вибрав їх як свідків?  

Тому, що Бог знав краще.  

Бог проігнорував собі важливих – Первосвящеників, Ірода Великого, юдейських релігійних 

лідерів, фарисеїв, садукеїв, політиків, Рим та Єрусалим.  

Ці вівчарі навіть і не усвідомлювали, що вони скоро почують небесне проголошення, яке змінить 

хід усієї вічності. Вони не уявляли, що ця ніч буде несхожою на будь-яку іншу у всьому Творінні. 

Ця ніч змінить історію світу, і вони матимуть честь поділитися новиною через якусь мить, і стати 

носіями історії, сповненої подиву.  

Ця одна, видатна, приголомшлива, дивовижна, вражаюча, що змінює життя, Богом рятівна ніч.  
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Знайдіть хвилинку та запишіть вірш від Луки 2:11. Прочитайте вірші 8-14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тепер прочитайте ці вірші вголос. Вони є нашим Золотим Віршом цього матеріалу. Я заохочую вас, 

щоб ви написали їх на картках для нотатків та розмістили в різних місцях, де ви проводите 

найбільше часу. На цьому першому уроці ми занурюємося у вірш з Євангелія від Луки 2:8, де 

сказано: «А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару 

свою».  

Трудове життя пастуха та його характерні риси залишаються майже такими ж самими сьогодні, як і 

за часів Ісуса. Одежа пастуха складалася з невибіленої сорочки, шкіряного паска та великого 

плаща з овчини, вовни або волосся, який також служив ковдрою вночі. Вони носили торбу або 

мішечок із шкіри козляти, гарбуз для зберігання води чи молока, дубовий жезл завдовжки в 1,8 

метра та зброю у вигляді пращі (як та зброя, що і у Давида, який вбив Голіафа, пам’ятаєте?), 

дубова булава завдовжки 60 см, товстий кінець якої був шипований гострими предметами.  

Пастухи залишалися зі своїми вівцями і вдень і вночі. Вівці довіряли пастухам, які піклувалися про 

усі їхні потреби. Тому, вони слідували за пастухами, куди б вони не вели отари. Пастухи жили 

простим життям без складнощів, не турбуючись про матеріальні надбання, соціальний статус чи 

багатство.  

З моменту життя Ісуса на землі, Він був відомий як наш Добрий Пастир. І хоча Він заслуговував на 

найбільші скарби, Він жив простим життям, спрямованим на одну мету. Його зосередження було 

на людей. Любити їх. Направляти їх. Зціляти їх. Він продовжуватиме пильнувати над нами, як 

Своєю отарою аж до другого приходу: 

Псалом 100:3 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 23:1-2 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ісая 40:11 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 10:11 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 
 

6 
 

Один з основних обов’язків пастуха – оберігати отару за будь-яку ціну. Ісус, наш Добрий Пастир, є 

остаточним Опікуном Своєї отари. Хто ж Його паства? Усі віруючі. Ісус цілодобово охороняє нас – 

ми ніколи не залишаємося на самоті.  

Бакмінстер Фулер одного разу написав: «Іноді мені здається, що ми одні. Іноді я думаю, що ми не 

самі. У будь-якому випадку, думка вражає». Як частина Ісусової пастви, ми знаємо без сумніву, що 

ми ніколи не залишаємося без Його пильної присутності. Так само як і вівці, які довіряли своєму 

пастухові, щоб ті піклувалися про кожні їхні потреби, так і ми, можемо довіряти Ісусу. 

Знайдіть хвилинку, щоб прочитати та записати ці уривки із Писання, які підтверджують цю чудову, 

тверду істину: 

2 Солунян 3:3 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2 Тимофію 1:12 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Юда 24 ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Біблійна історія вказує на багатьох видатних пастухів, серед яких наші Патріархи та Давид. Що ми 

дізнаємося про цих пастухів? 

Мойсей: Вихід 3:1 Яків: Буття 30:25-43 Давид: 1 Самуїла 16:10-11 

 

У Писанні ми бачимо, що Бог називає грішників загубленими вівцями. Друзі, це стосується вас і 

мене. Усвідомлюємо ми це чи ні, та наші грішні думки буйно розгулюють. Ми краще знаємося на 

фільтруванні грішних слів та вчинків, але наші думки виявляються набагато складнішими. 

Гордість, заздрість, ревнощі та жадібність лише деякі із них. Нам потрібен наш Пастир, який 

стежить за воротами нашого розуму. Справді, без нашого Пастиря, що стоїть біля воріт, ми 

блукаємо безцільно і далеко від Нього.  

 

Прочитайте наступні вірші та заповніть пропущені слова: 

Єремія 50:6а — «Мій народ це ______________ ____________________».  

Єзекіїль 34:6 — «___________________ _______________ Моя по всіх горах та по всіх високих 

згір’ях. І по всій широкій землі _________________ _____________ Моя, і немає нікого, хто б їх 

____________!» 

Матвія 9:36 — «А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони ______________ 

та ____________________, як ті _______________, що не мають ____________________.  

Матвія 18:12 – «Як вам здається: коли має який чоловік сто ______________, а одна з них 
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___________________, то чи він не покине дев’ятдесятьох і дев’ятьох у горах, і не піде шукати 

____________________?»  

 

Яке запевнення! Навіть якби решта людства знаходилася в безпеці божественних воріт Ісуса, а я 

була тією, що заблукала, Він шукатиме мене, поки не знайде. Вражаюче! 

Давайте повторимо наш Золотий Вірш цього місяця.  

Напишіть лише Луки 2:11: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Є одне, коротке речення, яке я люблю, і це буде нашим завершенням вивчення на сьогодні. Воно 

було написане християнським автором Монті Лісме: «Бог вийшов і освятив нас водою та Словом, 

ми тавровані і тепер є частиною Божої отари».  

Бути таврованими ніколи не звучало для мене так милозвучно, як сьогодні. Алілуя! 

Застосування: що означає для вас бути частиною Божої отари? 

 

 

 

Завершення молитвою:  

Отче, всі ми, як вівці збилися з дороги, кожен з нас звертає на свою дорогу. Ми згрішили і 

позбавлені Твоєї Слави. Але які дива чекають на нас, як і пастухів тієї ночі – 2000 років тому 

назад, слава бачити Сина Твого віч-на-віч. Отче, коли я смиренно і працьовито займаюся Твоїми 

справами, я прошу, щоб Ти дозволив світлу Твоєму світити в мені таким чином, щоб воно 

вказувало на Тебе іншим. В Ім’я Ісуса, Амінь.  
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Урок другий 

Слава Шехіни  
«Аж ось Янгол Господній з’явивсь коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони 
перестрашились страхом великим… та Янгол промовив до них: не лякайтесь» 
(Луки 2:9-10а). 
 
 
Уявіть на мить сцену тієї ночі з точки зору пастухів. Вони просто виконували свою звичайну 

роботу, коли раптом, ніч стала яскравішою, ніж мала бути.  

Що коїться? Що це було за таке незвичайне світло? Страх почав закрадатися. На завершення 

з’явився ангел Господній і почав розмовляти з ними. Вони були перелякані! Чому? Можливо, вони 

думали, що настав судний день, а не день викуплення. Зрештою, вони були простими, незначними 

пастухами. Чому Бог вирішив говорити до них, коли релігійні вчені того часу жили лише за кілька 

кілометрів від Єрусалиму? 

Я думаю, пастухи були настільки перелякані, що не могли належним чином слухати. Вам колись 

доводилося бути в таких ситуаціях? Страх настільки переповнював вас, що ви ставали 

нерухомими? Янголу довелося заспокоїти пастухів і запевнити їх для того, щоб вони змогли 

почути істинне значення Різдва. Це був не день суду, а день викупу! Вони й гадки не мали, що ця 

ніч буде чим завгодно, але не просто звичайною. Вони навіть і не усвідомлювали, що побачать 

Боже обличчя, відображене в немовляті. Божий Син, Агнець Божий, який не тільки забере їхній 

гріх, але і гріх усього світу.  

Знайдіть хвилинку та запишіть наш Золотий Вірш Луки 2:11.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В цьому другому уроці, ми вивчаємо Луки 2:9-10а, що говорить: «Аж ось янгол Господній з’явивсь 

коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися страхом великим… та янгол промовив 

до них: не лякайтесь».  

Слово «слава», на яке тут посилаються, уособлює блиск та пишність, який променіє в Божій 

присутності і пов’язаний з Його діями сили – слави Шехіни. Це буквально, видимий прояв 

присутності Бога.  

У Писанні є численні випадки слави Шехіни: 

Стовпи хмар та вогню, які вели ізраїльтян (Вихід 13:21-22).  
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Мойсей, який знаходився перед палаючим кущем (Вихід 3:1-5).  

Преображення та яскравість хмари (Матвія 17:5).  

Вознесіння, де хмара заховала Його від очей (Дії 1:9).  

Хмара, яка символізувала Шехіну, також носилася над скинією в пустелі (Вихід 40:34). Вислів – де 

слава осіла, містить значуще дієслово shakan, що дає нам основу для слави Шехіни. З англійської 

Shekinah має корінь дієслова, що означає – жити, і має скорочену форму божественного імені Яхве.   

Це може виглядати технічним, але слід розуміти важливу істину: хмара символізує як Божу 

близькість, так і Його віддаленість. Він присутній у вигляді хмари, але витає вгорі; Він близько, як 

вогонь, та до Нього не можна наблизитися.  

В книзі Ісуса Навина 3:4б ми бачимо, як Бог дає настанови Ісусу Навину: «тільки віддаль між вами 

та між ними буде мірою коло двох тисяч ліктів. Не наближайтеся до нього (ковчега)…».  

В Дії Святих апостолів 1:9, хмара, яка ховала Ісуса від очей, безсумнівно символізувала Шехіну. 

Така хмара охопила Ісуса та трьох Його учнів на горі Преображення як видимий знак Божої 

присутності та схвалення Його Сина. Ісус, як вознесений Господь, був охоплений хмарою Шехіни.  

В Євангелії від Луки 2, пастухи були повністю охоплені славою Шехіни. Більше 400 років 

ізраїльський народ не бачив видимого прояву присутності Бога. Тепер Він відкрив Себе перед 

цими скромними вівчарями усіх людей. Народження Ісуса викликає подив, радість та здивування 

пастухів, коли вони з подивом розповідають, як небо свідчить про особистість немовляти.  

Читаючи ці уривки вище, чи помітили ви щось? Слава Господня породжує страх у тих, хто її 

помічає. Чому ви думаєте, що це правда?  

Слава Божа робить нас свідомими до нашого гріха, і що він відділяє нас від Його святості. Ми 

також бачимо перші Божі слова до тих, хто тремтить – «Не бійтеся». Пастухи боялися такого 

незвичайного світла та слави навколо них, небесного сяйва Божої присутності та сили.  

Слово «налякані» в англійському перекладі, що у вірші 9 та «страх», що у вірші 10 – те ж саме 

грецьке слово phobeo, що означає «боятися, бути стривоженим». У деяких контекстах phobeo 

означає «перешкоду вірі та любові».  

Чи дозволяємо ми нашому страху час від часу ставати на заваді нашій вірі? Чому?  

У стародавній грецькій мові слово phobeo означало введення в політ. Це змусило мене сильно 

сміятися, коли я прочитала вперше! Б’юся об заклад, пастухи вилетіли б у зворотному напрямку, 

якби страх не втримував їх на місці. Можете це собі уявити? Руки пастухів билися в повітрі в кров, 

дубові жезли розліталися по всім сторонам, і вони з усієї сили бігли, лише їхні волохаті коліна 

можна було розгледіти тоді, як вони бігли з максимальною швидкістю. Ця лише уява змусила мене 

сміятися, друзі!  
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Іноді наші страхи зовсім не потрібні, які не мають жодної підстави. У Писанні ми читаємо про 

багато різних випадків непотрібного страху: 

Матвія 14:30 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Марка 4:38 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Марка 5:33 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Лука 1:12 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Давайте не будемо забувати янгола Господнього. Про янголiв записано багато разів в Писанні для 

нашого вивчення та споглядання: 

Лука 1:11-12 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дії 5:19 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 14:27 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Коли Бог посилає янгола, щоб донести вістку, можете бути певними – це найважливіша новина. На 

пасовищі за межами Віфлеєму понад 2000 років тому, пастухи зрозуміли життєво важливе 

значення Божого послання про любов до кожного з нас.  

Давайте пригадаємо наш Золотий Вірш ще раз, який записаний в Луки 2:8-14: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Страх, як правило, заважає нашій роботі в Ім’я Бога, оскільки він відводить наш погляд від нашого 

Захисника і спрямовує на об’єкт/людину, яка спричинила наш страх. Ворог просто любить це. Але 

доки ми будемо дивитися на Автора та того, Хто вдосконалює нашу віру, і будемо довіряти Його 

любові, забезпеченню та захисту для нас, ми не пропустимо дива, яке Він виявляє для нас на цьому 

неймовірному шляху віри.  

Застосування: як у своєму повсякденному житті та рутині ви зосереджуєте погляд на Богові?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Завершення молитвою:  

Отче, щиро дякую Тебе за Твою любов. Вона була проявлена в дії і набула плоті завдяки 

народженню Твого Сина. Я зізнаюся, що іноді дозволяю страху і його неефективності 

перешкоджати мені. Страх невдачі. Страх відречення. Але, Отче, Ти даєш обіцянку вести і 

направляти нас. Я прошу Тебе нагадувати мені, щоб я повністю покладався на ці істини, щоб мій 

страх не позбавив Твого закладеного в мені потенціалу, проявитися в моєму житті. В Ім’я Ісуса, 

Амінь.  
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Урок третій 

Добра Новина Великої Радості 

«бо я ось благовіщу вам радість велику, 
що станеться людям усім» (Лука 2:10б) 
 
Кожен із нас потребує добрих новин. Не важливо, чи це новина про добре здоров’я, чи хороший 

звіт, гарну роботу, прекрасний день чи хороший виклик, добрі новини змушують нас почуватися 

добре.  

Добра Новина, яку розповіли янголи пастухам тієї ночі давно, виявилася найкращою новиною за 

всі часи – і залишається такою донині. Добра новина про ВЕЛИКУ радість. Неємія 8:10б говорить 

нам, що радість від Господа – це наша сила. Але ця радість була ВЕЛИКОЮ. Чому? Бо це було для 

всіх людей. Не лише декілька обраних, не лише для релігійних лідерів та не лише для Марії та 

Йосипа, як батьків.  

ЧУДОВА новина.  

Новина, яка змушує християн ризикувати своїм життям, щоб кожен день ділитися Євангелієм по 

всьому світу. Новина, яка змінює серця, життя та всього світу завдяки роботі Духа Святого. 

ВЕЛИКА радість. Добра воля і дивовижна Божа любов проявилися в найнесподіванішому місці та 

формі.  

Запишіть наш Золотий Вірш Луки 2:11 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В цьому третьому уроці, ми звернемо нашу увагу на Євангеліє від Луки 2:10б, в якому написано: 

«бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім».  

Слово благовістити з грецької – euangelizo, походить від нашого слова – євангелізувати. Воно 

стосується проповідування (принесення) доброї новини Євангелія.  

В буквальному розумінні, янголи сказали пастухам: «я проповідую вам про велику радість», і це 

було не лише для однієї людини, але для всіх людей. Підтекст такий: тепер ви йдете і розповідаєте, 

що знаєте. Euangelizo майже завжди використовується в «добрій новині», яка стосується Сина 

Божого, про якого записано в Євангелії. ВЕЛИКА радість є обіцянкою. Що говорять нам наступні 

уривки про обіцяну радість: 

Івана 15:11 ___________________________________________________________________________ 

Псалом 16:11 _________________________________________________________________________ 
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Псалом 30:5 __________________________________________________________________________ 

Псалом 126:5 _________________________________________________________________________ 

Псалом 132:16 ________________________________________________________________________ 

Ісая 12:3 _____________________________________________________________________________ 

Ісая 35:10 ____________________________________________________________________________ 

Івана 16:24 ___________________________________________________________________________ 

Римлянам 14:17 ______________________________________________________________________ 

 

Численні вірші говорять нам про Богом обіцяну радість. Це робить нас такими смиренними, коли 

ми бачимо, як Бог прагне дати нам стільки радості. Отримуючи та тримаючись її у нашій 

християнській дорозі, коли ми живемо радістю, вона заразливо впливає на тіло Христове. Коли ми 

ходимо з радістю, світ бачить Бога у нас – Його доброту і Його любов. Ця радість така приваблива, 

що люди тягнуться до неї, як мухи на мед. Безрадісний – це злодій віри. Не знаю як ви, але жодна 

похмура людина – християнин, не вразила мене в моєму житті на тривалий час.  

Ще одне ключове слово у цьому вірші – це усім. Усі люди – не лише ті, хто добрий заради доброти. 

Усі люди – незалежно від раси, статі, віку чи рівня освіти. Усі в цьому вірші стосується в цілому; 

повністю в грецькій. Воно означає командну роботу, а не індивідуалізм. Іншими словами, ми не 

отримаємо це повідомлення повністю для нас самих.  

Ми пов’язані між собою, щоб використовувати духовні дари та сили багатьох людей для 

поширення Євангелія. Завдяки нашій спільній роботі, ми дізнаємося так багато один про одного, 

про Бога та Його доброту. Ми бачимо, як старше покоління навчає молоде, молоді люди надають 

бадьорий дух старим, матері виховують молодих матерів, а чоловіки наставляють своїх синів, щоб 

ті зростали майбутніми господарями свого дому. Ця спадщина віри має велике значення. Коли ми 

служимо і любимо всіх людей, а не лише тих, з ким ми уживаємось, ми бачимо Божу любов по 

особливому.  

Яким чином ви проявляєте Божу любов до інших? 

 

 

Велика Заповідь стосується любові. Напишіть ці слова з Євангелія від Матвія 22:37-39: 

 

 

Які Божі настанови стосовно любові, записані для нас в наступних уривках? 
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Левит 19:18 __________________________________________________________________________ 

Левит 19:34 __________________________________________________________________________ 

Приповісті 10:12 ______________________________________________________________________ 

Нам потрібна любов для того, щоб ефективно поширювати Добру Новину від Бога про велику 

радість. У любові ми маємо співчуття до ближнього, щоб служити та допомагати йому в Ім’я Ісуса 

– бути руками та ногами Христа. В деякі дні це складніше робити, ніж в інші. З деякими важче 

працювати, ніж з іншими.  

Які ситуації або люди стають проблемою для вас, щоб проявляти любов? 

 

Будучи людиною, яка музично орієнтована, мені на серце приходять слова однієї різдвяної пісні: 

«Земле, радій! Христос прийшов» де далі написано: «щоб став життям твоїм!». Тільки уявіть, як 

небо і природа співали тієї чудової ночі. Тієї ночі, особливо небеса та природа співали, бо 

наблизилось довгоочікуване спасіння Божих дітей.  

Божий план нарешті втілювався в життя на землі. ЗЕМЛЕ РАДІЙ! 

Давайте переглянемо з вами наш Золотий Вірш. Напишіть Луки 2:11 ще раз: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Якось святий Френсіс Де Салес, єпископ ХVI століття сказав: «ми вчимося говорити – 

розмовляючи, вчимося від того, що навчаємося, вчимося бігати – бігаючи, працювати – працюючи; 

точно в такий самий спосіб, ми вчимося любити – люблячи.»  

Любов служить невід’ємною частиною та життєво важливим елементом поширення та 

проголошення Божої Доброї Новини про велику радість. Один мій мудрий наставник одного разу 

сказав: «ми повинні любити їх до тих пір, поки вони не запитають, чому». І коли вони запитають, 

чому, в той час двері відкриваються для прийняття насіння, яке Святий Дух буде обробляти та 

вирощувати.  

Застосування: як ви можете проявити Божу любов до тих, що навколо вас, цього Різдва? 

 

Завершення молитвою: 

Отче, я молюсь, щоб Ти зрощував Своє послання любові в наших серцях та житті цього тижня. Ти 

дарував нам Добру Новину Великої радості! Я молюсь, щоб ми могли голосно засвідчувати про цю 

любов тим, що навколо нас до тих пір, поки вони не запитають «чому?». Дай нам сміливості 

розповідати їм про Твою любов до них. В Ім’я Ісуса, Амінь.  
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Урок четвертий 

Спаситель – Христос Господь 

«Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос 
Господь. А ось вам ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме.» 
(Лука 2:11-12) 
 

Як тільки пастухи підняли свої відкриті роти з землі, після зустрічі з янголами, які були оточені 

славою Шехіни, чи можете ви уявити ту розмову, якою вони були захопленні, після такої 

дивовижної новини? 

Це могло звучати наступним чином: «Він що, сказав, що в яслах народився Спаситель? Я 

правильно зрозумів? Напевно я не так почув. Нічне повітря пересушило мій широко відкритий рот. 

Звичайно, я пропустив щось важливе!» 

Хоча немає даних про те, що пастухи саме так говорили між собою, але закладаюся, що подібна 

розмова мала місце в ту ніч. Все ж, вони були пастухами. Вони добре знали, що таке ясла. 

Смердюча, брудна, дерев’яна годівниця для худоби. Не місце для дитини.  

І точно не місце для Спасителя.  

Але сьогодні, маючи Боже Слово під рукою, ми знаємо краще. Саме тут наш Спаситель зустрічає 

нас. Він зустрічає нас в смердючому, брудному житті. Наші ясла гордості, зарозумілості, 

самовдоволення та гріха. Він простягає Свою руку до нашого бруду, щоб викупити нас і звільнити.  

Цікаво, чи пастухи прожили достатньо довго, щоб зрозуміти цю неймовірну правду.  

Знайдіть хвилинку, щоб записати наш Золотий Вірш від Луки 2:8-14.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В цьому четвертому уроці, ми будемо вивчати Луки 2:11-12, в якому написано: «бо сьогодні в 

Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: Дитину 

сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме».  

Історія про народження Ісуса змішана простотою та почуттям трепету. Настільки наскільки 

скромним було оточення, Його народження супроводжувалося увагою небесного війська.  

Коли ми порівнюємо народження Ісуса з народження Івана Хрестителя, це дивовижно. Про 

народження Івана Хрестителя було оголошено в столиці, в храмі та в центрі єврейської нації. Його 
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батько був священиком, який став німим, коли нестача його віри змусила засумніватися у посланні 

Гавриїла від Бога.   

Але Ісус народився у сільській анонімності. Іван – дитина священика та його праведної дружини. 

Ісус належав до юдеїв середнього соціального статусу. Але чому такий епічний момент стався в 

такій простоті?  

Прості образи демонструють турботу Бога про людей незалежно від їхнього соціального статусу 

чи покликання. Дивіться на ці інші випадки з Писання, коли Бог виявляє Свою турботу та 

піклування про Свій народ: 

Псалом 115:12 ________________________________________________________________________ 

Луки 12:7 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1 Петра 5:6,7 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Янголи дали пастухам дуже чіткі вказівки де шукати, оскільки вони б ніколи і не подумали шукати 

Ісуса в такому місці. Хоча тієї ночі могло народитися багато інших немовлят, але тільки Ісус був 

сповитий в пеленах та лежав у яслах. Це вирізняло новонародженого Спасителя від інших.  

Як ми дізналися раніше, ясла були зроблені з дерева, і слугували годівницею для тварин. 

Задумайтесь на мить. Ісус, народився в дерев’яних яслах, який згодом буде прибитий до 

дерев’яного хреста.  

І все це Він зробив для того, щоб дати нам ЖИТТЯ вічне.  

Головні посади Ісуса підтверджуються одним реченням: Він – Спаситель і Христос, Христос, який 

визволяє, Господар і Помазаний Цар. СПАСИТЕЛЬ, якого Бог давно обіцяв і призначив з вічності, 

нарешті з’явився. Христос Господь, Месія, про якого говорили пророки, Господній помазанець. Він 

Пророк, Священик і Цар у своїй церкві, справжній Єгова, Господь нашої праведності, Господь 

усього творіння, Господь янголiв, Господь усього людства як Творець, Господь господарів і Цар 

царів.  

Ця історія розповідається не для того, щоб слухачі могли віднести себе до щасливих батьків, або 

щоб послухати про історію сповнену надії про зворушливе народження у скромному оточенні. Ця 

історія про народження має цінність через те, хто народився.  

Кожне слово в Луки 2:11-12 випромінює велику правду. Місто Давидове, місто Віфлеєм, місто, про 

яке говорив пророк Михей, служить місцем для цієї дивовижної події (Михей 5:2). Месія, 

Помазанець, прийшов з міста Давидового. Як обіцяний Месія, Він не міг народитися ні в якому 

іншому місці, інакше всякий юдейський вчений оголосив би Його самозванцем, і це було б 

справедливо.  
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Поєднання слів «Христос Господь» зустрічається лише у Новому Заповіті. Беручи своє повне 

значення, Він дійсно був довгоочікуваним Христом зі Старого Заповіту – Помазаником Господа. 

Христос (з грецької) та Месія (з єврейської) означають Помазанець. Це є ключовим, оскільки 

проводить продовження старозавітного Месії до новозавітного Христа. 

Знову і знову в Писанні ми бачимо підтвердження ідентичності Ісуса як Христа. Знайдіть 

хвилинку, щоб прочитати і записати наступні уривки: 

Матвія 1:16 __________________________________________________________________________ 

Матвія 1:21 __________________________________________________________________________ 

Матвія 16:16 _________________________________________________________________________ 

Івана 11:27 ___________________________________________________________________________ 

Дії 2:36 ______________________________________________________________________________ 

Дії 13:23 _____________________________________________________________________________ 

 

Згідно вірша від Івана 18:37, для чого Бог послав нам Свого Сина? 

І що нам говорить Івана 8:32, станеться, коли ми почуємо та увіруємо? 

 

Бог також послав Свого Сина з ціллю, що записана в Івана 3:17: 

 

Читаючи Луки 2:12, янголи оголосили, що народження буде знаком. Знову ж таки, ми бачимо, що 

Старий Заповіт підтверджує цю істину в Ісая 7:14 _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш цього уроку. Випишіть Луки 2:11: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Бог дотримується Своїх обіцянок незалежно від того, скільки років минуло. Божі обіцянки для нас 

є істинними та стійкими! Наш Спаситель народився для нас, щоб засвідчити правду і врятувати 

нас від смерті гріха. Я вірю, що це наймогутніші слова надії, які ми колись чули.  

 

Застосування: чи живете ви життям, яке сповнене непохитної надії в те, що Бог виконає Свої 

обіцянки дані вам?  
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Завершення молитвою:  

Отче, правда та любов Твоїх обіцянок виливаються в мою душу з дивовижною радістю. Ніщо не 

може забрати нас від Твоєї любові! Так само, як і пастухи шукали новонародженого Спасителя, так 

і я хочу шукати Тебе щоденно. Завдяки Ісусу Ти даєш мені ключі до вічного життя з Тобою. Щиро 

дякую, що простягаєш Свою руку до смердючих ясел мого життя, щоб визволити мене. Дякую, що 

не залишаєш мене в тих самих умовах, в яких Ти і знайшов. Допоможи мені ніколи не сприймати 

це як належне. В Ім’я Ісуса, Амінь.  
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Урок п’ятий 

Слава Богу на Висоті 

«І ось раптом з’явилася з Янголом сила велика небесного війська, що Бога 
хвалили й казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!» 
(Лука 2:11-12) 
 

Я дуже візуальна людина. Тому, я розриваюся між сміхом та подивом, коли читаю вірші цього 

уроку.  

У своїй уяві я чітко бачу пастухів. Спокійно займаючись своєю роботою, звичайною та рутинною. 

Раптом з’являється яскраве світло і Янгол Господній. Якщо слави Шехіни та ангела Господнього 

було недостатньо, щоб пастухи злякалися, то тепер ще і небесна армія янголiв з’являється, і 

починає славити Бога і віддавати Йому честь та славу за те, що відбувається. Я думаю, що Бог 

напевно укорінив ноги пастухів в землю, що вони залишилися на місці! 

Тепер уявіть зі мною, свідками чого вони стали. Вони бачили велике небесне військо. У Писанні не 

згадується кількість присутність янголів, але коли Боже Слово каже нам, що це було чудово, це, 

мабуть, було неймовірне видовище! В мене мурашки по тілі.  

Ця велика компанія небесного воїнства була захоплена божественною чарівністю, коли вони 

приносили славу і поклоніння Богу за те, що Він спричинив на Землі. Божа обіцянка вічності для 

всіх, хто вірить в Його Сина була запущена в дію в дерев’яних яслах людської анонімності перед 

найневірогіднішою аудиторією.  

Але небесний хазяїн знав, що дитина в тих яслах не звичайна дитина. Це був Син Бога живого, 

посланий на землю, щоб зробити шлях прямим для всіх, хто завдяки вірі одного дня буде зібраний 

для блаженства життя на небі.   

Знайдіть хвилинку, щоб написати Луки 2:13-14.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В цьому останньому уроці ми завершуємо наше п’яти тижневе вивчення Євангелієм від Луки 2:13-

14, в якому написано: «і ось раптом з’явилася з Янголом сила велика небесного війська, що Бога 

хвалили й казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!» 

Мені давно було цікаво, чому янголів у цю конкретну ніч називали небесним воїнством. Словник 

Вебстера визначає воїнство, як «того, хто приймає або розважає гостей; той, хто забезпечує 

приміщення та ресурси для заходу». Вкладаючи це визначення в контекст нашого дослідження, 

янголи розважали найголовнішого гостя будь-якої події, яка коли-небудь відбулася серед нас!! 
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Слово воїнство в грецькій мові – stratia стосується «небесних тіл, небесних зірок, так званих через 

їх кількість та порядок». Прочитайте це визначення знову і вдумайтесь в його значення. Друзі, я 

була вражена!  

Хто може злічити зірки (ще менше їхню кількість і впорядкованість), крім Бога? Воїнства 

небесного було настільки багато при народженні Ісуса, що їх порівнювали із зірками. Stratia також 

стосується «армії, або групою солдатів». Тож раптом, ціла армія янголів спустилася навколо 

пастухів! 

Версія Короля Якова перекладає Луки 2:13, кажучи про безліч небесних воїнств. Давайте 

порахуємо. Якщо небесне воїнство таке ж численне, як і зірки, скільки ж тоді безліч небесних 

воїнств? Чи ви не обожнюєте простори нашого Бога?  

Ми не можемо поставити Бога в рамки, щоб Він вміщався у нашій комфортній зоні, таких рамок 

просто не існує, які б змогли вмістити Бога! Слава Богу! 

Нехай ці наступні уривки вразять вас неосяжністю Бога: 

Буття 2:1 ____________________________________________________________________________ 

Йова 9:3-5 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Псалом 139:16-18 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Колосян 1:16 _________________________________________________________________________ 

У всьому Писанні ми бачимо, як Бог отримує славу. Але чому при народженні Ісуса Бог отримує 

славу на висоті?  

Божа добра воля до людей звучить Його похвалою. Інші діла Бога – на славу Його, але викуплення 

світу – на Його славу на найвищому рівні. Знову і знову у Біблії ми бачимо, де Бог отримує славу 

на висоті завдяки Христу і Його спасаючій роботі. Наприклад: 

Луки 19:38 ____________________________________________________________________ 

Матвія 21:9 ____________________________________________________________________ 

(Цікаво, що в Матвія 21:9, «Осанна» було єврейським висловом, що означало – Спаси! Що потім 

стало вигуком похвали.)  

В Луки 2:14, ми також бачимо, що Бог бажає, щоб Його діти жили в мирі.  

 

Що таке мир? Відсутність конфлікту та ворожості – гармонія. Наш гріх робить це майже 

неможливим. Однак, одновірці, ми всі маємо однакову можливість сповна жити Божим миром. У 

всіх нас є один і той самий Бог, і ми маємо ту ж саму силу воскресіння, що всередині нас через 

Духа Святого. Мир не неможливий! Можливий лише той мир, який ми маємо через Бога завдяки 
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Його роботі у нашому житті. Через гріх ми ніколи не будемо насолоджуватися ідеальним миром на 

цій стороні неба.  

Що Писання говорить нам про мир? Насолоджуйтесь цими чудовими уривками про народження 

нашого Спасителя та Його мир: 

«Бо дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім’я Йому:  

Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Без кінця буде множитися 

панування та мир» (Ісая 9:6-7а). 

 

Давайте в останній раз пригадаємо наш Золотий Вірш цього матеріалу. Чи можете ви написати по 

пам’яті? Випишіть Луки 2:11 знову: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

За всю історію людства не існує жодної події, яка б навіть наблизилася до актуальності, 

важливості, реальності та благодаті народження нашого Спасителя. Різдвяна історія говорить нам, 

що спасіння не має ні в кому іншому, бо під небом немає іншого імені, даного людям, за 

допомогою якого ми повинні бути спасенні (Дії 4:12). Це повинно пробуджувати наші серця до 

співу «Gloria in excelsis Deo». Це гімн прославлення Господа Бога. Бог, який має найвищу думку та 

шану, заслуговує на всю похвалу та славу.  

Він єдиний отримує найвище місце у Всесвіті. Головний кінець людини – прославляти Бога і 

насолоджуватися Ним завжди. Пастухи були не в захваті від зустрічі з янголами, але відчували 

славу святої Божої присутності. Я молюсь, щоб ми всі насолоджувалися Його неймовірною 

присутністю тоді, як ми будемо святкувати день народження нашого Спасителя. Різдвяного 

достатку та благословіння для всіх вас.  

 

Застосування: працюючи над цим матеріалом, що Бог відкрив для вас про Себе, і як ви повинні 

святкувати Різдво (і кожен день) як одне з Його викуплених дітей?  

 

 

Завершення молитвою:  

Отче, просте «дякую» не достатнє для життєво важливого дару Твого Сина, що рятує душу. Коли я 

святкую Його народження, я прошу, щоб Ти послав мир в душу мою. Мир, який переходить усяке 

розуміння. Мене вражає Твоя безмежність і довжина, яку Ти проходиш, щоб досягнути до мене в 
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любові. Допоможи мені ділитися твоєю любов’ю, щоб змінити обставини для розширення Твого 

Царства. Дякую Тобі Ісусе! В Твоє Ім’я я з пошаною молюсь, Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 
 

23 
 

Нотатки 
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Молитви  
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