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НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ
Якщо Марія говорила правду, то Дитина 

в її утробі з’явилася не від земного батька. Святе 
Письмо говорить, що їй з’явився Ангел і сказав, що 
Дух Святий злине на неї, і Всевишнього сила обгорне 
її, через те й Святе, що народиться, буде Син Божий! 
Якщо Марія говорила неправду, то тоді не потріб-
но співати пісні про якусь там “тиху, чудову ніч”. 
Хотілося б дізнатися, як там було насправді! Нижче 
ми постараємося відповісти на це питання. Якщо не 
було ніяких свідків і фактів, то про те, що говори-
ла Марія, можна просто забути. Якщо Син її нічим 
не відрізнявся від будь-якої іншої людини на землі, 
з міфом про непорочне зачаття можна розпрощати-
ся назавжди.

НАРОДЖЕННЯ БОГОЛЮДИНИ 
БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНЕ СТАРО
ЗАВІТНІМ ПРОРОКОМ

Один факт у нас є: в VII столітті до Р.Х. пророк Ісая 
передбачив, що в останні дні світом правитиме Син 
Божий. Пророк говорив про час, коли на всій землі 
настане мир і всі народи прийдуть в Єрусалим покло-
нитися Богу (Ісаї 2). Ось його пророцтво: “Бо Дитя 
народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах 
Його, і кликнуть ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог 
сильний, Отець вічности, Князь миру” (Ісаї 9:5). А ще 
Ісая пророкував про іншу велику таємницю, яка при 
його житті збулася лише частково. Ось це пророцтво: 
“Тому Господь Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі 
зачне, і Сина породить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл” 
(Ісаї 7:14). Слово Еммануїл означає: “з нами Бог”.

АНГЕЛ СПОВІСТИВ  
НАРОДЖЕННЯ ХРИСТА

Свідки, які пов’язали між собою пророцтво Ісаї 
і слова Марії, з’явилися на полі в околиці містеч-
ка Віфлеєм. У Новому Завіті (Луки 2:8-14) записа-
но, що пастухи “перестрашились страхом великим”, 
коли їм з’явився Ангел і сповістив про народження 
Месії, Якого так довго чекав Ізраїль. “Та Ангол про-
мовив 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 спови-
ту ви знайдете, що в яслах лежатиме»” (Луки 2:10-12). 
Пастухи розповідали, що потім з’явилася з Анголом 
сила велика небесного війська, що Бога хвалили й 
казали: “Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях 
добра воля!” (Луки 2:14).

ЗНАМЕННЯ НА НЕБІ
Якщо вірити словам тексту Нового Заповіту, 

істинність слів Марії була підтверджена і небесни-
ми світилами. Мудреці з країн, що перебували на 
схід від Ізраїлю, пішли у напрямку, зазначеному їм  
“зорею”, і потрапили прямо до Віфлеєму. Там вони 
знайшли Дитя, Яке, як вони були переконані, і було 
довгоочікуваним юдейським Месією. За багато сто-
літь наперед було сказано про “зорю” і “берло”, які 
повинні були зійти і повстати з Ізраїлю (ЧисЛа 24:17). 
Передбачено було і те, що з Віфлеєму вийде Правитель 
в Ізраїлі, і “віддавна постання Його, від днів віковіч-
них” (Михея 5:1).

ЗБІГ В ЧАСІ
Багато хто переконаний, що волхви, які при-

йшли поклонитися Немовляті Христу, були з Ва  вилона. 
Якщо це дійсно так, то вони цілком могли знати про 
пророцтва єврейського пророка Даниїла. За 400 років 
до цього він жив у Вавилоні, і йому було видіння, за 
яким можна розрахувати час приходу Месії від виходу 
наказу про відновлення храму (458 або 444 рік до Р.Х.). 
Пройде 69 “років-тижнів” до пришестя і смерті Месії 
(ДаниїЛа 7:13-14; 9:24-27). Деякі впевнені, що в цьому 
пророцтві передбачено точну кількість днів до тріум-
фального входу Ісуса Христа в Єрусалим.

ХРИСТОС СТВЕРДЖУВАВ,  
ЩО ВІН І ОТЕЦЬ – ОДНЕ 

Іноді кажуть, що Ісус зовсім не говорив про Себе того, 
що придумали потім християни. Але ж весь шум то як 
раз через те і піднявся, що Христос раз за разом пов-
торював, що Він і Отець − одне. Іоанн, автор одного 
з Євангелій, наводить такі слова Христа: “Перш, ніж 
був Авраам, − Я є” (Івана 8:58). В Книзі Вихід говорить-
ся, що Бог з’явився Мойсею під ім’ям “Я Той, що є” 
(вихІД 3:14). А ще, згідно Євангелії від Івана, Ісус гово-
рив: “Я й Отець – Ми одне!” (Івана 10:30). “Коли б то 
були ви пізнали Мене, ви пізнали були б і Мого Отця. 
Відтепер Його знаєте ви, і Його бачили” (Івана 14:7). 
В Євангеліях Ісус висловлюється досить недвозначно: 
любити чи ненавидіти Його, приймати або відкидати 
Його − означає любити чи ненавидіти, приймати або 
відкидати Його Небесного Отця.
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо вам важко повірити у все, що пов’язане з життям Ісуса Христа. Можливо, 
вам і хочеться визнати Його Сином Божим, але щось не дає зробити цей крок. Коли це дійсно так, будьте 
впевнені в одному: якщо ви приймете Його, Він прийме вас. Якщо ви приймете від Нього прощення грі-
хів, вічне життя і синівство Боже, Він стане для вас Спасителем, Наставником і Господом.

Якщо ви ще не увірували в Ісуса Христа, ми радимо вам уважно прочитати наступні вірші з Нового 
Завіту: Римлян 3:23 (де сказано, що всі згрішили), Римлян 6:23 (де йдеться про те, що відплата за гріх – 
духовна смерть, відлучення від Бога) і Римлян 10:13 (де є обітниця, що всякий, хто покличе Ім’я Господа 
Ісуса, − спасеться).

Щоб прийняти Божий дар, ви можете помолитися приблизно такими словами: “Боже, я знаю, що я гріш-
ник і не можу сам себе врятувати. Вірую, що Ісус Христос помер на хресті за мої гріхи. Вірую, що Він воскрес 
із мертвих, щоб жити у всіх, хто вірує в Нього. Я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя. Господи, 
я приймаю Твоє прощення гріхів і життя вічне. Дякую Тобі, Отче. Я молюся в Ім’я Ісуса Христа. Амінь”. 

_________________________________

Якщо ви хочете більше дізнатися про Бога і Його Слово − Біблію, повідомте нам про це, і ми безкоштовно надіш-
лемо вам книгу “Хліб Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використо-
вуються цікаві життєві приклади, що допомагають пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу 
в спілкуванні з Господом.

УКРАЇНА: а/с 20, м. Київ, 02088, Україна • email: ukraine@odb.org

Замовте “Хліб Наш Насущний” у зручному для вас форматі 
(друкований, цифровий, мобільний додаток): ukrainian-odb.org/subscription

ЙОМУ ВКЛОНЯЛИСЯ ЙОГО УЧНІ
Коли Фома, один із учнів Ісуса, побачив 

воскреслого Христа, то вигукнув: “Господь мій і Бог 
мій!” (Івана 20:28). Через кілька років близький друг 
і учень Христа Іван писав: “Споконвіку було Слово, 
а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було 
споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що пов-
стало, не повстало без Нього... І Слово сталося тілом, 
і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми 
бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця” 
(Івана 1:1-3, 14). Ще один друг Христа, Петро, в одно-
му зі своїх послань до молодої церкви звертався як до 
тих, “хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога 
нашого й Спасителя Ісуса Христа” (2 Петра 1:1).

ВОРОГИ ЗВИНУВАЧУВАЛИ ЙОГО 
В БОГОХУЛЬСТВІ

Можливо, друзям Христа і хотілося повірити, що Він не 
просто людина, але вже ворогам-то Його точно в це не 
хотілося вірити. Представники верхівки із  раїльського 
духовенства наповнювалися люттю від згадки, що 
чоловік, що їх звинувачував у лицемірстві, в тому, що 
вони сліпі вожді сліпих, має нахабство прощати гріхи, 
називає Бога Своїм Отцем і навіть говорить, що Він 
і Отець − одне. Не раз бралися вони за каміння, щоб 
побити Ісуса, кажучи: “Не за добрий учинок хочемо 
Тебе вкаменувати, а за богозневагу, − бо Ти, бувши 
людиною, за Бога Себе видаєш...” (Івана 10:33).

ІСУС ПІДТВЕРДЖУВАВ  
СВОЇ СЛОВА ЧУДЕСАМИ
Чудеса, створені Христом і описані в Но -

вому Завіті, були не просто ефектними номерами, 
розрахованими на збудження публіки. Ісус робив 
Свої чудеса, щоб люди повірили Йому і вірою отри-
мали дар вічного життя. Христос зцілив кульгавого, 
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щоб підтвердити Своє право прощати гріхи. Тисячі 
голодних Він нагодував п’ятьма хлібами і двома риба-
ми, щоб зрозумілішими були Його слова про те, що 
Він є “хліб життя”. Христос ходив по воді, упокорю-
вав бурі, зціляв хворих, повертав сліпим зір, а глухим 
слух. Він навіть воскресив з мертвих чоловіка на ім’я 
Лазар, якого вже обгорнули поховальними пеленами 
і поклали до гробу. Христос звершував Свої чудеса 
для того, щоб не тільки словами, а й справами сказа-
ти, що Він − Бог. Апостол Іван писав: “Багато ж і інших 
ознак учинив був Ісус у присутності учнів Своїх, що 
в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вві-
рували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, 
життя мали в Ім’я Його!” (Івана 20:30-31).

ВІН ПІШОВ ЩЕ ВЕЛИЧНІШИМ,  
НІЖ ПРИЙШОВ 

Історія свідчить про багатьох людей, що називали 
себе богами. Проте лише одна Людина прийшла, щоб 
померти за чужі гріхи. Лише один Чоловік воскрес із 
мертвих, довівши цим, що Він − Син Божий. У Новому 
Завіті сказано, що після того, як Христос свідомо 
пішов на хрест і прийняв смерть, Він упродовж соро-
ка днів являвся Своїм найближчим учням і більш ніж 
п’ятистам інших людей (1 коринтян 15:5-8). Свідки 
воскресіння Христа були в цьому настільки впевне-
ні, що готові були страждати і йти на смерть за свої 
переконання. Учні Христа говорили, що Він пока-
зував їм Свої рани на руках і ногах, що Він ходив, 
розмовляв і навіть їв з ними. А коли вони зустрілися 
з Ним на Оливній горі, Христос дав їм останні наста-
нови і вознісся на небо. І коли Він покинув землю ще 
ефектніше, ніж на неї прийшов, багатьом стали зро-
зумілішими слова ангела: “Бо сьогодні в Давидовім 
місті народився для вас Спаситель, Який є Христос 
Господь” (Луки 2:11).
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