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РІЗДВО–це все про сім’ю



РІЗДВО–це все про сім’ю
Для більшості з нас Різдво – це прекрасна можливість провести кілька днів у колі тих,  

хто нам дорогий. Ми готуємо смачну їжу, влаштовуємо сімейні зустрічі і даруємо подарунки. 
Але ті, у кого немає сім’ї, на Різдво часто вже не радіють, а сумують.

Проте, незалежно від того оточені ви родичами чи самотні, Різдво – це час, коли християни 
святкують дивовижну подію: Бог дозволив нам стати частиною Його сім’ї. Незважаючи  
на те, що ми ігнорували або навіть відкидали Бога, Він послав Свого Сина Ісуса Христа,  

щоб дивним способом повернути нас до спілкування із Ним.

Під час життя Ісуса на землі Бог відкрив Себе деяким людям. Ці зустрічі описані в Біблії. 
Вони свідчать про те, що Бог бажає бути в близьких, сімейних стосунках із нами.  

Вони також показують, як багато Він готовий зробити, щоб відновити ці стосунки...  
Давайте звернемося до деяких з цих оповідань.



Марія
«“А Ангол промовив до неї: «Не бійся, Маріє… 
І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш,  
і даси Йому ймення Ісус… і царюванню  
Його не буде кінця». А Марія озвалась  
до Ангола: «Як же станеться це,  
коли мужа не знаю?»” — Луки 1:30–34

Коли Бог перший раз з’явився Марії, Він по
відомив, що у неї, діви, з’явиться дитина! Чи 
можливе таке невинне народження? Логічно – 
ні. Але Марія дійсно народила Сина. Як сказав 
їй Ангел: “Бо для Бога нема неможливої жадної 
речі!” (Лк. 1:37). Християни вірять в “непорочне 

зачаття”, тому що знають Бога, 
Який може діяти всупереч 
встановленим Ним законам 
природи. Тільки Богу під силу 
дати вагітність незайманій.

Яке це має значення? 
Народилась Дитина.  
Ну і що? 
Насправді це дуже багато значить. Ісус є Бог 
(Його друге ім’я – Еммануїл, що в перекладі 
означає “З нами Бог”), Який став людиною 
(Мт. 1:23). Невинне народження показує, що 
Ісус був Богом на землі. Тому Він може відкри
ти для нас Царство (можна також сказати “міс
це для проживання” або “сім’ю”), яке тягнеться 
за межі смерті та ніколи не закінчиться.



Пастухи
“Та Ангол промовив до них: «…Бо сьогодні  
в Давидовім місті народився для вас Спа
ситель… Слава Богу на висоті, і на землі мир, 
у людях добра воля!»” — Луки 2:10-14

Хто зазвичай першим чує про події світового 
значення? Президенти, світові лідери, уряди. 
А як щодо пастухів? Бог оголосив про прибуття 
в світ Свого Сина не “поважним” людям, які 
зібралися за закритими дверима, а представ
никам простого народу. Пастухи несли нічну 
варту в полі далеко від людей і, напевно, ви
глядали не кращим чином. Чому Бог звернувся 

саме до них? Тому що Він 
хоче, щоб в Його сім’ю увій
шли всі. Сім’я – це не тільки 
ті, кого вважають важли
вими й потрібними. Вона 
також для тих, хто відчуває 
себе покинутим, самотнім  
і забутим.

Пастухи почули слова: “На землі мир, в лю
дях благовоління!” Це не просто заклик бути 
доброзичливими один до одного. Це обіцян
ка миру і Божої доброзичливості до нас. Ми 
ігнорували і ображали Його, а також оточую
чих людей своїм егоїстичним способом життя. 
Ми заслужили Його гнів і відкидання, але Він 
пропонує нам мир і прийняття.



Мудреці
“І, ввійшовши до дому, знайшли там Дитят
ко з Марією, Його матір’ю. І вони впали ниць
ма, і вклонились Йому. І, відчинивши скарбниці 
свої, піднесли Йому свої дари: золото, ладан 
та смирну” . — Матвія 2:11

На Різдво, подобається нам це чи ні, приходять 
гості. Проте вони приносять подарунки. 
Золото – це непоганий варіант. А як щодо 
ладану і смирни? Ладан – це запашна смола, 
яка використовується для приготування 
парфумів. У біблійні часи її також спалювали 

разом із жертвами, що 
приносилися Богу. Не зовсім 
доречний подарунок для 
новонародженої дитини. 
Навряд чи ви знайдете 
ладан в “наборі молодої 
мами”. Те ж саме стосується 
і смирни. Її в основному використовували для 
бальзамування тіл померлих, щоб зберегти 
їх до похорону. Дивні подарунки, чи не так? 
Можливо, мудреці були не такими мудрими,  
як про них говорять?  

Насправді їх подарунки показують, для чого 
Ісус прийшов у цей світ. Він Цар (золото), який 
помре за нас (смирна), як жертва Богу (ладан).



Ісус 
“Багато осель у домі Мого Отця; а коли б то 
не так, то сказав би Я вам, що йду приготу 
ва  ти місце для вас. А коли відійду й приготую  
вам місце, Я знову прийду й заберу вас до 
Себе, щоб де Я – були й ви”. — Івана 14:2-3 

Через роки, вже будучи дорослим, Ісус 
пообіцяв місце в Божому домі (або в Його сім’ї) 
всім, хто повірить у Нього. Це означає, що ми 
можемо вічно жити з Богом після смерті; Ісус 
прийме нас. Він – єдиний, Хто може подарувати 
нам нове життя з Богом. Як? Він зайняв наше 

місце і прийняв Божу кару 
замість нас. Він сказав 
вищенаведені слова перед 
тим, як Його незаконно 
заарештували і стратили. 
Ісус помер на хресті, 
добровільно заплативши за 
наш відхід від Бога. 

Він прийняв на Себе Божий гнів і тим  
Самим звільнив нас від нього. Ось на що пішов  
Бог, щоб зробити нас частиною Своєї сім’ї  
і звіль   нити від провини за все погане, що ми 
зробили. 

Таким був Божий задум. Бог полюбив нас 
настільки, що віддав Свого Сина, щоб очистити 
нас від гріха і визволити від осуду.



Розбійник
“І сказав до Ісуса: «Спогадай мене, Господи, 

коли прийдеш у Царство Своє!» І промовив  
до нього Ісус: «Поправді кажу тобі: ти будеш 
зо Мною сьогодні в раю!»”  
— Луки 23:42-43 

Ісус був розп’ятий на хресті, а з Ним двоє роз
бійників. Один із них усвідомив, що грішний  
і скоро опиниться перед грізним суддею – Бо
гом. Тому він став просити Ісуса: “Спогадай мене, 
Господи, коли прийдеш у Царство Своє!” Розбій
ник вірив, що Ісус є Цар вічного і непорушного 

Царства. Він також розумів, 
що за свої вчинки йому туди 
ніяк не потрапити.

Ісус відповів 
розбійникові, що як тільки 
він випустить останній подих, 
опиниться з Ним у раю. Можливо, 
ви теж вважаєте себе занадто поганими для 
Бога або думаєте, що вам пізно довірити Ісусу 
своє життя? Якщо навіть розбійник у час страти 
отримав порятунок, то і для вас не все втрачено. 
Він звернувся до Ісуса за допомогою і отримав 
нове життя, а також нову родину. Після смерті 
він увійшов разом з Ісусом в рай. Бог обіцяє, що 
якщо ми довіримося Ісусу, то теж знайдемо нову 
сім’ю – з Богом в Його Царстві.



Хома
“Хома... із ними не був, як приходив Ісус…  

А він відказав їм: «Коли…не побачу…  
не ввірую!»  
    За вісім же день знов удома були Його учні, 
а з ними й Хома. І, як замкнені двері були, 
прийшов Ісус, і став посередині та й проказав: 
«Мир вам!» ...А Хома відповів і сказав Йому: 
«Господь мій і Бог мій!»” — Івана 20:24-28

Звідки ми знаємо, що смерть Ісуса стала 
платою за наш бунт проти Бога? Так само як 
Його земне життя почалося з неможливого 
(невинне народження), завершилося воно теж 

неможливим: Ісус воскрес із 
мертвих. Він переміг смерть. 
Це і стало доказом того, що 
Він сплатив ціну нашого 
порятунку і тепер пропонує 
нам дар нового життя з Богом. 

Хома, один із учнів Ісуса, не 
міг повірити, що Він живий. Але коли побачив 
Його, то сказав до Ісуса: “Господь мій і Бог мій!” 
Бог хотів, щоб Хома увійшов в Його сім’ю. Він 
розумів його сумніви і питання, тому зробив усе, 
щоб переконати його.

Після воскресіння Господь явився сотням 
інших людей. Ці свідки залишилися твердими  
у своїй довірі Христу навіть під загрозою смерті. 
Вони знали: бути в Божій родині набагато 
важливіше від усього іншого.
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Ви
Як видно з перших зустрічей Бога з людьми, 
Він хоче ввести нас у Свою сім’ю попри те,  
що ми заслужили покарання. Його заклик 
простий: вороги можуть стати друзями,  
а друзі – сім’єю. Це гідне святкування Різдва. 
Про це варто розповісти всім знайомим  
і родичам.

Рішення прийняти Божий 
дар нового життя з Ісусом 
залишається за вами. Якщо 
ви хочете дізнатися більше 
про те, що Ісус зробив для 
вас і що означає присвяти
ти Йому своє життя, то місія 
“Хліб Наш Насущний” готова 
допомогти! У нас багато матеріалів в Інтернеті: 
книги, брошури і відеоролики, які допоможуть 
вам краще зрозуміти, хто такий Ісус і що значить 
жити життям, присвяченим Йому.

Відвідайте нас в Інтернеті за адресою: ukrainian-odb.org, де 
розміщені наші матеріали. Ви також можете більше дізнатися 
про Різдво з брошури “В чому справжня сутність Різдва?”

Наші матеріали доступні онлайн, в друкованому форматі, в 
соцмережах, на Youtube і в мобільному додатку. Ви можете замовити  
на сайті розсилання матеріалів у зручному для вас форматі.
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        вглиб

В чому справжня сутність 

Різдва?

https://ukrainian-odb.org/
https://d28xputrpx1rh3.cloudfront.net/files/2017/12/15-TQ937_ukr.pdf
https://ukrainian-odb.org/subscription/ua/
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