
Адвент
Роздуми під час різдвяного посту Бог предвічний народився!

Кожного дня: читайте уривок з  Писання, моліться про розуміння 
та відповідайте на запитання.

Тиждень 1: М атвія 1:18-25 Луки 2:1-7
Тиждень 2: Луки 2:8-20
Тиждень 3: Луки 2:25-33
Тиждень 4: Матвія 2:1-12

День 1 

День 2 

День 3

День 4

День 5

. 

Скромний прихід
Напишіть, що нового ви відкриваєте для себе про прихід 

Спасителя?

Що дивує вас у Його приході?

У Вифлеємі новина
Уявіть себе в цьому уривку.

Опишіть обстановку (оточення, запахи і  звуки).
Що би ви «відчували» у цій ситуації?

Хто, я?
Як ця людина/люди відреагували на прихід М есії?
Ви би відреагували так само? Чому чи чому б ні?

Трепет надії
Прочитайте вголос ці уривки. М ожете використати щ е 
якісь два і нших переклади Біблії. Проведіть деякий час, 
слухаючи і  міркуючи.

Надія – це впевненість, оптимізм і  якір віри. Як люди в 
цих віршах знайшли надію?

Віра від слухання
Вивчаючи і стини про народження І суса Христа, ми 
будуємо фундамент, на якому зростає наша віра. Як зросла 
ваша віра після прочитання та вивчення цього уривка?

З ким ви би хотіли поділитися цим посланням?

Вступ

Anno Domini, рік нашого Господа. Літочислення в нашому календарі 
починається з однієї дати – народження Ісуса Христа. Незалежно від того, чи 
віримо ми в те, ким себе проголошував Христос, чи ні, ця дата залишається 
початковою точкою, за якою живе світ. Ця подія змінила історію.

До того часу слово «Спаситель» ніколи не вживалося. «І вона вродить Сина, ти 
ж даси Йому йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів». Матвія 
1:21. 

Що таке «Спаситель» і навіщо він нам потрібен? Бог встановив свій стандарт – 
досконалість. Людство швидко усвідомило, що намагатися відповідати цьому 
стандарту, – марно. Пробуючи задовільнити Бога, вони зрозуміли, що зробити 
це неможливо. Тільки через віру – у життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа 
– шлях до Бога став можливим. Його життя було досконалою жертвою, якої 
вимагав Бог. Все почалося з того, що у Вифлеємі народилося, здавалося б, 
звичайне немовля.

Це чотиритижневе навчання, ціль якого – привернути нашу увагу до 
скромного народження Спасителя нашого життя. Читаючи, обмірковуючи та 
вивчаючи Боже Слово, глибоко всередині вас починають відбуватися 
дивовижні зміни. Період рідвяного посту, Адвенту, стане для вас захоплюючим 
часом підготовки, коли ви вивчатимете уривки Писання, пов’язані з Його 
приходом.

Зазирніть у ці чотири історії. Ви опинитесь серед аромату запашного сіна та 
галасливих звуків у храмі. Ви побачите зоряну ніч і обіймете крихітні ручки 
новонародженого немовляти. У вас будуть моменти, коли ви зможете відчути, 
як це було бути живим свідком величної звістки про народження Месії і мати 
можливість разом зі всім творінням схилитися в пошані перед цим Царем.

Бог запланував цей момент давно у вічності. Ісус народився вчасно. Давайте 
приготуємо свої серця.
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