
Дива Різдва 

Вступ 
Я не знаю чи ви знаєте про це, але Україна святкує Різдво цього року 
25 грудня. 25 грудня визнано офіційним державним вихідним. А це 
означає, що завтра, тим хто ходить на роботу можна бути вдома. 

Хтось 25 грудня називає Католицьким Різдвом, хтось лякається того, 
що у нас є дві дати і не знає чи то святкувати чи не святкувати. 

Щоб трішки розплутати цей клубок не порозуміння. Я дозволю собі 
надати вам кілька фактів про святкування Різдва: 

1. Ми відзначаємо народження Ісуса Христа, і по великому 
рахунку немає значення коли, бо 25 грудня і 7 січня – це 
символічні дати.  

2. Немає двох святкувань Різдва, а є дві дати святкування – заявив 
предстоятель УГКЦ Святослав 

3. 25 грудня – це дата за григоріанським календарем, а 7 січня за 
юліанським. Ми з вами живемо по Григоріанському, а 
святкуємо чомусь по юліанському. 

Але у Різдво – це питання не є питанням першої ваги. Святкуючи 
Різдво важливо розуміти і усвідомлювати те, що відбулося дві тисячі 
років тому.  

Що означає народження Спасителя? Для чого Він народився? Що 
неймовірного відбулося у Різдво 

Уявіть, що народження Ісуса відбулося у наші часи 

Якби це відбулося у наш час, то б у новинах можна було почути: 

 «Вагітна жінка була змушена народити свого первенця в печері. 
Умови залишали бажати кращого: відсутність води, підлога, 
застелена соломою, – коментує міністр охорони здоров’я Юдеї, – 
мало того, всередині було знайдено сліди від овець!» 

Рим на межі розколу 

«З непідтверджених джерел новонароджене немовля звинувачується 
у загрозі цілісності Римської імперії. Причиною цього стали заяви 
еліти міжнародної інтелігенції про його царське походження і 
призначення», – коментує головний прокурор Юдеї. 

Давайте подивмось що про це писали тоді: 

Матвія 1:18-25 
18 Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли Його матір Марію заручено 
з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від 
Духа Святого.  
19 А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів 
тайкома відпустити її.  
20 Коли ж він те подумав, ось з'явивсь йому Ангол Господній у сні, 
промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину 
свою, бо зачате в ній то від Духа Святого.  
21 І вона вродить Сина, ти ж даси Йому йменна Ісус, бо спасе Він людей 
Своїх від їхніх гріхів.  
22 А все оце сталось, щоб збулося сказане пророком від Господа, який 
провіщає:  
23 Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення 
Еммануїл, що в перекладі є: З нами Бог.  
24 Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому Ангол 
Господній, і прийняв він дружину свою.  
25 І не знав він її, аж Сина свого первородженого вона породила, а він дав 
Йому ймення Ісус.  



3 неймовірних факти Різдва 

1. Різдво – це диво для людей 
В усі часи повірити у це було дуже важко. І тому, якщо відкрити будь-
яку енциклопедію на літеру «Н» – «непорочне зачаття», можна 
віднайти вкрай скупе пояснення, схоже на це: «Євангельський міф про 
чудесне надприродне зачаття Ісуса Христа». 

Дійсно, у світі багато людей сприймають цю історію як міф або 
вважають черговою хитрістю церкви для маніпулювання людьми. Інші 
дивуються: «Добре, хай так воно і було. А мені особисто яке діло до 
того, як народився Ісус?» І все ж більша частина людей на планеті 
Земля вважає, що непорочне зачаття дійсно відбулося, навіть якщо це 
буде важко пояснити відомими законами.  

В Біблії розповідь починається з повідомлення про вагітність однієї 
дівчини-нареченої, яка жила 2000 років тому. Новину, подібну до цієї, 
зазвичай не поширюють, бо вважають таке народження порочним. 
Тому ми, люди, по-людському жодним чином не схильні критикувати 
Йосипа, про якого Біблія говорить, що він був праведником. 
Праведником, але все ж людиною. 

В душі Йосипа тоді, без сумніву, вибухнула буря почуттів і думок. 
Що робити? На що наважитися?  

Прикрити зачаття великодушно – означало порушити закон. 
Поступити за законом – означало піддати її жорстокому покаранню: 
побиттям камінням (Повт. З. 22:23-24). І ось Йосип вирішує не 
передавати Марію суду, а розвестися з Нею таємно. 

Думаю, кожен наречений, почувши таку новину від своєї нареченої, 
буде дуже здивований і в такій же мірі розчарований. А кінцем такої 

історії стало би, звичайно, «мирне» розлучення нареченого і нареченої. 
Але в цій історії наступні події розгорнулися зовсім інакше. 

У сні до Йосипа, який вже прийняв тверде рішення, з’являється 
Ангел Господній. Чому так пізно? Вже термін – три місяці! 

Щоб розсіяти сумніви в душі Йосипа. Щоб зупинити його намір 
розлучитися з Марією. Ангел сказав йому: «… не бійся прийняти 
Марію, дружину свою, бо зачате в ній, то від Духа Святого». І він 
пригадує слова «Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить…» (Іс. 7:14), 
які сказав пророк Ісая, єврейський пророк, за багато століть до 
народження Христа. 

Після слів Ангела заспокоєний Йосип, позбавившись від усіх сумнівів, 
не тільки не відпустив Марію, а став уважно і з турботою відноситися 
до Неї. Він був поруч із Марією по дорозі у Вифлеєм, шукав 
пристановище, у якому відбулося Різдво обіцяної Дитини. Особливо 
він турбувався про Дитя, коли, після сповіщення від Бога, Йосип узяв 
сім’ю і переїхав у іншу країну, в Єгипет, рятуючись від небезпек, які 
походили від царя Ірода.  

Що змінило прийняте рішення вже дорослої людини, яка мала 
життєвий досвід?  

Всі дії Йосипа після зустрічі з Ангелом говорять про те, що з ним 
відбулося щось дуже важливе. Богослови стверджують, що він у якійсь 
мірі був посвячений у таємницю втілення Сина Божого і, ставши 
свідком надзвичайних подій при народженні і після народження Ісуса 
Христа, зміг зрозуміти і переконатися, що його заручини з Марією 
мали вищу мету, ніж просто примноження потомства і народження 
дітей. 

Непорочне зачаття – показує, що спасіння ніколи не може бути 
результатом людських зусиль. Бог здійснив чудо без допомоги 
людини. 



2. Різдво – це подарунок спасіння 
Суть Різдва не Миколай, не ялинка, не подарунки. Навіть не кутя, 
навіть не час, коли сім’я разом. 

Сутність Різдва – народився Ісус,  і Він спасе людей від гріхів. 

Якби хтось з нас вмів читати на єврейській мові він би зміг прочитати 
цю істину і побачити у ній всю ту гаму, яку хотів передати автор.  

21 І вона вродить Сина, ти ж даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він 
людей Своїх від їхніх гріхів. 

І вона вродить Сина, ти ж даси Йому ймення Єшуа, бо Йошуа Він 
людей Своїх від їхніх гріхів. 

Таким чином, ім’я, Месії розкриває Його місію, Його призначення. 
Ім’я Єшуа – це скорочений варіант єврейського імені Єгошуа, яке 
буквально означає Бог спасає. 

Ми думаємо, що спасіння – це коли Бог тебе рятує від пекла і вічних 
мук, але тут пише, що Ісус спасе людей, від їхніх гріхів. 

Ісус спасає від гріхів 
Ми дуже не любимо говорити про гріхи. Особливо коли хтось нам 
тицяє пальцем на речі, які ми самі собі прощаємо. 

Ми живемо у часи, коли гріхи стають модними.  

Рання сексуальна активність у підлітків, благословляється 
суспільством і рекламою.  

Брехня і корупція стали невід’ємною частиною української 
ментальності.  

 

У новинах щодня зашквар подробиць про жахливі злочини.  

Вчора в ТСН розповіли про те, що Шевченківський суд відпустив 
вбивцю журналіста Веремія, присудивши йому 2 роки умовно за скоєне 
вбивство. 

Останнім часом ми тільки чуємо, як високопосадовці звинувачують 
один одного в злочинах, змовах, підкупах, продажності і жахливій 
корупції. 

Ми винайшли купу термінів якими називаємо ті чи інші вчинки людей, 
але повністю уникаємо терміну, який називає справжню причину 
нашої ганьби і аморальності.  

Гріх – це причина нашої ганьби, нашої бідності, нашої 
несправедливості, нашої аморальності. Гріх є причиною всіх нещасть в 
цьому світі. 

Лише Бог називає цю причину своїм іменем. Бог не каже, що люди 
потребують спасіння від бідності, від високих податків, від вбивць, від 
війни, від несправедливості, люди потребують спасіння від своїх 
гріхів. 

 

 

 

 

 

 



Як Ісус спасає від гріхів?  
Перш ніж дати відповідь на запитання як Ісус спасає, давайте 
подумаємо і отримаємо відповідь на запитання:  

Чому Бог вважає гріх у житті людини головною небезпекою, з якої 
він має спасти людину?  

Ще за 7 століть до народження, пророк Ісая говорить про причини, 
чому має з’явитися Спаситель.  

• Гріх – страшна хвороба душі 

Гріх – це дуже серйозно. Коли читати те, що пише Ісая, то Ісус взяв 
наші гріхи на Себе. Він прийняв всі наші недоліки, обман, заздрість, 
злість, зраду, перелюб, матірні слова, богохульство.  

Ви хочете побачити потворність гріха, подивіться на муки і 
страждання Ісуса перед хрестом і на хресті. 

• Гріх неминуче тягне за собою покарання 

Ісуса було покарано за наші гріхи. Іншими словами, щоб ми мали 
можливість бути прощеними, потрібно щоб було покарано гріхи. 
Кожен гріх вимагає справедливого покарання. І про це говорить наше 
сумління. Ісус Спаситель, тому, що прийшов, щоб взяти покарання за 
гріхи людей на Себе. 

Спокій у серці, людина може отримати лише після того, як будуть 
зняті гріхи. А це можливо, лише тоді, коли людина приходить до Ісуса 
і просить у Нього прощення. 

 

 

Хто може бути спасенним? 
бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів. 

Без сумніву, що в першу чергу йдеться про єврейський народ.  

Але у Євангелії є тексти у яких йдеться про те, що Бог хоче спасти 
кожного. Бог хоче вашого спасіння. 

Хто може бути спасений? Кожен, хто хоче. Кожен хто повірить. Кожен 
хто шукає порятунку.  

3. Різдво – це Бог з нами 
23 Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення 
Еммануїл, що в перекладі є: З нами Бог. 

Еммануїл 

Матвій пишучи ці слова, посилається на древнє пророцтво, яке було 
написано сімсот років до цього. 

Ізраїль у ті часи переживає дуже драматичні події. Війська ворогів 
скупчуються з усіх боків. Загроза бути окупованим і загарбаним з 
кожним днем все стає більш реальною. 

З одного боку Асирійська імперія набирає все більшої могутності, з 
іншого боку Сирія і Північне ізраїльське царство погрожує змістити 
царя і поставити свого маріонеткового. 

І в цей критичний момент, Бог доручає Ісаї донести вість надії.  

Ісая запевняє царя, що Бог дасть знамено, яке дасть чітку віру, що в 
народу є майбутнє, у тому, що Бог збереже країну. 

Але цар відмовляється, бо має уже свій план виходу з ситуації. 



Пророцтво Ісаї було для того, щоб нагадати царю Юдейському, що 
доля народу не залежить від політичної ситуації, потуги армій ворогів, 
військових союзів царів. Доля Божого народу у Його руках. 

І на цьому фоні Ісая заявляє, що Бог втрутиться в історію особливим 
чином – народиться Син – Еммануїл, який стане надією і визволить 
народ від небезпеки. 

Ви уявляєте собі ситуацію, коли у тебе війна, а захистом тобі 
пропонують безпомічну новонароджену дитину. 

Бог інколи обирає дітей, щоб продемонструвати Свою силу. Наш 
Творець може перемогти усі проблеми і може здолати будь-які 
труднощі з допомогою слабкості дитини.  

Слово, яке Ісая сказав царю, було чудовою можливістю для царя 
змінити ситуацію. Йому просто потрібно було шукати Бога. Царю 
потрібно було слово від Бога, щоб вирішити кризу у своїй душі. Але 
цар обрав згубний для себе вибір. Він шукав захист не там, і він 
терпить жорстоку поразку. 

Еммануїл – це Бог з нами. 

Народження Ісуса – це підтвердження незмінної Божої любові до нас 
людей. Бог не залишив нас. 

У часи, коли народився Ісус був найважчий час в історії Ізраїлю. 400 
років жодного пророка, Римська окупація. Вони думали, що Бог їх 
залишив і вже не перебуває з ними. Здається, що бог дійсно кинув їх 
через невірство, ідолопоклонство, аморальність. Але у ці важкі часи, 
Бог посилає Свого Сина. І не просто Ісуса, а Сам Бог увійшов в історію 
як Еммануїл. 

 

 

Бог став людиною, щоб спасти нас від гріхів.  

Уявіть собі:  

Всемогутній за одну мить стає уразливим. Той Хто більший за світ, 
стає зародком. Той Хто словом створив світ стає залежним від молодої 
дівчини. 

Бог підійшов дуже близько.  

Він не прийшов як цар на коні, його дитячий крик почула сільська 
дівчина. 

За тридцять три роки Він пережив усе, що відчуваємо ми з вами. Він 
бував слабким. Він втомлювався, Він боявся невдач. Його тіло мало 
запах. Його ноги втомлювалися. У Нього боліла голова.  

Коли Він ішов на небо, і коли підняв свої руки благословляючи 
апостолів, Він промовив дивні слова. Він сказав, що перебуває з 
нами до закінчення віку… 

Ми з вами живемо у такий час, що здається світ поламався повністю. 
Землетруси, повені, урагани, війни, терор, корупція, ненависть. 

Люди все більше і більше не хочуть мати відносин один з одним, діти з 
батьками, батьки з дітьми. Чоловік з дружиною. Ми ніколи не були 
такими одинокими як зараз.  

Ми шукаємо спілкування з комп’ютером, шукаємо утіхи в гріхах. Ми 
живемо як білка у колесі. Майже від усіх чути: Вже набридло так 
жити, але живуть для себе, грошей, для насолоди. 

Ми так влаштовані, щоб любити і бути улюбленими. Тоді у нас є зміст 
життя. Але реальність доводить до відчаю, бо не можемо отримати 
любові. 

 



Але Матвій каже нам: Ім’я Йому Еммануїл – з нами Бог! 

Якщо Бог з нами, то ми можемо подолати смуток, одинокість, і відчай.  

Якщо Бог з нами, то ми можемо мати велике життя, жити і служити 
людям навколо. 

Якщо Бог з нами то у нас є потужна надія на позитивні зміни.  

Якщо Бог з нами, то це реальна сила, яка дає можливість перемогти 
гріх, погані звички, гріховні бажання. 

Бог з нами – це про стосунки 

Еммануїл - це звістка про близькі стосунки з Богом, які отримує 
кожен, хто цього хоче. 

Бог з нами, це коли ти і Бог. Ти чуєш Його, ти пізнаєш Його. Ти живеш 
Ним. Ти захоплюєшся Ним. Ти прославляєш Його. Ти радієш Ним. Ти 
процвітаєш з Ним. 

 

 

 

 

 

Висновок 

Різдво – це час для дива 
Дорогий друже, життя з Богом повне чудес. Ти зовсім по іншому 
дивишся на світ. Коли народився Ісус, він приніс щось дивне, щось 
чудесне у життя людства. 

Якщо ти хочеш доторкнутися до дива, роби крок, підходь ближче, 
схилися до ясел, переосмисли своє життя. Постав запитання, з якою 
метою, Ісус народився? Яке це значення має для тебе. 

Різдво, як правило це радісне свято, але цю радість краде гріх, гріх 
п’янства, гріх нестримності, гріх розпусти. 

Різдво – це подарунок спасіння 
Якщо ти втомився від гріха, і ти не знаєш виходу, то Різдво дає 
відповідь. Вихід є, і це Спаситель. Іди до Нього, довірся Йому, і Він 
змінить тебе, твою сім’ю, змінить повністю твоє життя. 

Різдво – це усвідомлення, що Бог з нами 
Коли не сила жити, коли все дістало. Коли загнаний у тупик. То є 
слово від Бога. Бог з Нами. Він поруч. Він на відстані твоєї молитви. 
Він хоче допомогти тобі. Він хоче зайняти місце у твоєму житті. Він 
хоче, щоб ти дізнався більше про Нього. 

• Не важливо, що відбувається навколо, важливо ким ти є. 
• Не важливо, що роблять інші, важливо, як ти відносишся до 

Бога 
• Не важливо, чи ти святкуєш чи не святкуєш, важливо, чи ти 

віриш у народженого Ісуса, чи просто граєш у християнство 

Це залежить лише від тебе! 
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