
Що для тебе означає народження Христа? 

Вступ 
Ми з вами дожили, до останнього дня в 2017 році. І це дуже 
символічно, що останній день року ми проводимо разом, роздумуючи 
над Божим Словом. 

Можна сказати, що Новий Рік на носі. І це видно неозброєним оком, 
особливо на ринку, складається враження, що люди змітають все що 
потрапляє на очі, при тому усі жаліються, що не мають грошей, але 
купують купу непотрібних речей, або ж так багато їжі, що навряд чи 
подужають. 

Це ми так готуємось до відзначення чого? Нового року? А що це таке, 
той Новий рік? 

Я не буду сьогодні говорити про Новий Рік, а хочу повернути нас до 
першопричини його відзначення - до народження Ісуса Христа. 

Різдво, що це таке? Це чергове свято? Це повернення давніх традицій? 
Це святковий бенкет? Це нові речі у якості подарунків? Це море 
цукерок, мандарин? 

Різдво, це колядки, вертепи, корпоративи? Ялинки, кутя, Миколай, 
діди Морози? 

Що для вас є Різдво? Що відбувається у вашій свідомості, коли ви 
думаєте про Різдво? 

Ви чекаєте його з нетерпінням? Вам все однаково, треба свято, буде 
свято? Чи для вас Різдво щось особливе?  

 

Матвія 2:1-12 
1 Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейськім, за днів царя Ірода, то 
ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу,  
2 і питали: Де народжений Цар Юдейський? Бо на сході ми бачили 
зорю Його, і прибули поклонитись Йому.  
3 І, як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим.  
4 І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він 
випитував у них, де має Христос народитись?  
5 Вони ж відказали йому: У Віфлеємі Юдейськім, бо в пророка 
написано так:  
6 І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами 
Юдиними, бо з тебе з'явиться Вождь, що буде Він пасти народ Мій 
ізраїльський.  
7 Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців, і докладно випитував їх 
про час, коли з'явилась зоря.  
8 І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть, і пильно розвідайтеся 
про Дитятко; а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й 
поклонитись Йому.  
9 Вони ж царя вислухали й відійшли. І ось зоря, що на сході вони її 
бачили, ішла перед ними, аж прийшла й стала зверху, де Дитятко було.  
10 А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи.  
11 І, ввійшовши до дому, знайшли там Дитятко з Марією, Його 
матір'ю. І вони впали ницьма, і вклонились Йому. І, відчинивши 
скарбниці свої, піднесли Йому свої дари: золото, ладан та смирну.  
12 А вві сні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони 
іншим шляхом до своєї землі.  
 
 
 
 
 
 



Три реакції на народження Христа 
Відверта ворожнеча - Ірод 

3 І, як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим 
 

Іроду стало відомо, що народилась дитина, яка має стати царем… я 
думаю, що будь якого царя стурбувала б інформація, що народилось 
немовля, яке займе його трон. Кожен цар хоче посадити на трон свого 
спадкоємця. 

Ірод вбив навіть 3 своїх рідних дітей, які претендували на трон батька. 

Навіть римський імператор Август якось сказав, що безпечніше бути 
свинею Ірода ніж його сином.  

Що ми бачимо далі? Яка була реакція Ірода? 

• Він дуже занепокоївся 
• Він в Ісусі бачить не Спасителя а загрозу, хоча знає, що має 

прийти Месія і всі цього чекали. 
• Ірод навмисно бреше мудрецям 
• Ірод планує вбити Ісуса 

Сьогодні є багато людей, які дуже ненавидять Ісуса з різних причин. 
Якби була можливість вони би з радістю вбили б Його.  

Багато мусульман сьогодні вбивають віруючих в Ісуса. Кілька днів 
тому, чоловік у Єгипті зайшов у церкву і з автомата розстріляв усіх хто 
були в храмі. Десять чоловік загинуло. 

Кілька місяців тому в Техасі, чоловік увірвався у баптистську церкву і 
чергою розстріляв біля 30 чоловік. 

Нічого нового під сонцем. Можливо у когось не піднялась би рука, але 
сильно обурює, коли комусь розповідаєш про Бога. Бо бачать у Ньому, 
того, хто заважає їм жити у гріху. Христос докоряє, показує, що життя 
неправильне і потрібні зміни у житті. 

Ісус турбує людей, які не хочуть Йому поклонятися і викликає у 
них ворожість до Ісуса і до Його послідовників.  
 
Повна байдужість – священники і книжники 

4 І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він 
випитував у них, де має Христос народитись?  
5 Вони ж відказали йому: У Віфлеємі Юдейськім, бо в пророка 
написано так:  
6 І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами 
Юдиними, бо з тебе з'явиться Вождь, що буде Він пасти народ Мій 
ізраїльський. 
 

Ця категорія людей знали більше ніж будь хто інший і були готові до 
народження Месії… але 

Вони все пояснили Іроду і розказали і показали… і ось чують що 
народився їхній Месія і як вони реагують?  

• Вони не пішли туди разом з мудрецями, щоб поклонитися Йому 
• Вони навіть про це не думали 

Чим вони займались? 

Вони займалися своєю релігійною діяльністю, вони сперечались про 
тонкощі, їм були важливі дотримання традицій і обрядів, вони 
тлумачили Біблію… 



Сьогодні маса людей настільки поглинуті своїми справами, що Ісус 
Христос для них не має жодного значення. 

Вони зайняті сім’єю, роботою їм ніколи іти поклонитися Богу.  

Цікаво, що перед цим написано, що разом з Іродом занепокоївся весь 
Єрусалим. 

І як це занепокоєння проявилося? Вдома на кухні? Хто прийшов 
поклонитися Царю? А ніхто! 

Усі чекали, усі вірили, усі знали і що? 

Про Україну кажуть – дуже релігійна країна. Якщо приїхати до нас на 
Західну Україну, то тут поготів. Люди у церкву навіть ходять, усі 
знають про Христа, але щоб шукати Його, щоб поклонятися Йому і 
служити від щирого серця, о на це здібні не так багато. 

Байдужість – це стан людини, у якому вона не проявляє жодного 
інтересу до чого небудь.  

Протилежне до байдужості – це пристрасть 

Біблія має ще одне слово для позначення палкого інтересу до когось і 
до чогось, це слово ревність. 

З точки зору Бога, наша пристрасть, ревність – це не емоції. Це 
датчики які налаштовані, щоб показати, що насправді є скарбом для 
вашого серця, і чим ви живите своє життя. 

Те що нас захоплює – визначає наші пріоритети у житті.  

 

 

Ще є один термін, який протилежний від байдужості – це спрага. 

Спрага і голод до Бога – це всепоглинаюча пристрасть, яка рухає усіма 
аспектами життя.  

Одного разу один чоловік в пустелі влаштував велопробіг, не взявши з 
собою достатньо води. Коли вже розвернувся і поїхав у зворотному 
напрямку до автомобіля, він усвідомив, що у нього скінчилася вода. 
Кожен кілометр приносив новий рівень спраги і відчаю. Всі думки були 
поглинуті водою, все решту не мало значення. Пейзаж і тишина, якою 
той насолоджувався хвилиною раніше втратили свою привабливість. 

Надія знову загорілася, коли неподалік побачив свою машину. Вже 
через кілька хвилин велогонщик закинув свій велосипед, відкрив двері 
машини і проковтнув воду, що залишилась. Обезводнення і виснаження 
швидко змінилося освіжаючим відчуттям задоволення. 

Надзвичайну спрагу було вгамовано. 

Біблія описує відношення людини до Бога, як спраглої людини до 
води. Це коли людина цілим серцем прагне, шукає Його. Це не раз в 
рік, чи чар в тиждень в церкву, а щодня глибокі стосунки з Богом. Це 
не частковий послух – це повна покора. 

Це не спроба втиснути Бога в рамки, але дозвіл Йому повністю 
просочити кожен аспект життя. 

 

 

 

 



Поклоніння - мудреці 

1 Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейськім, за днів царя Ірода, то 
ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу,  

2 і питали: Де народжений Цар Юдейський? Бо на сході ми бачили 
зорю Його, і прибули поклонитись Йому. 

11 І, ввійшовши до дому, знайшли там Дитятко з Марією, Його 
матір'ю. І вони впали ницьма, і вклонились Йому. І, відчинивши 
скарбниці свої, піднесли Йому свої дари: золото, ладан та смирну.  

12 А вві сні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони 
іншим шляхом до своєї землі. 

Мене вражає ця група людей. 

Хто такі мудреці? 

Грецькою мовою мудреці – це маги. Мудреці – це жреці, тлумачі снів, 
астрологи. Це не просто чародії чи фокусники, це філософи і державні 
радники. 

Це були дуже ерудовані люди, вони були обізнані зі всіма відомими на 
той час науками. Вони вивчали і єврейські Писання. Ймовірно, вони 
читали Книги пророків і зрозуміли, що час настав.  

Коли ми читаємо далі, то Господь їм являється вночі і говорить, щоб 
вони не йшли до Ірода. Вони не були цим здивовані, і відразу без 
сумніву сприйняли цю інформацію. Це свідчить про те, що вони 
можливо і раніше чули голос Божий.  

Друзі мене найбільше вражає той факт, що ці люди прийшли здалеку, 
були від іншого народу. Прийшли поклонитися Богу, Царю, а всім хто 

був з Ізраїлю, їм було паралельно, або навпаки віднісся до цього дуже 
вороже. 

Вони шукали, потім прийшли ( у них теж були свої клопоти і 
відповідальність, але вони їх залишили) 

Коли вони прийшли, що вони зробили? 

 Як поклонятися Богу? Що означає поклонятися Ісусу?  

Поклоніння – це жертовність 
Поклоніння мудреців коштувало їм чимало 

• Вони пожертвували своїми силами 
Їм потрібно було достатньо зусиль, щоб зрозуміти і знати причину 
появи зірки.  
 
Подорож з Персії в Ізраїль, це важка і тривала дорога, яка вимагала 
дуже багато зусиль. 

• Вони пожертвували своїм часом 
• Їм прийшлося долучати інших людей до цієї справи 
Ірод 
Весь Єрусалим 
Священики 

Поклоніння для мудреців – це витрата своїх грошей, зусиль, інтелекту, 
часу. 
Як сьогодні ми можемо поклонятися Богу?  
 
Ми теж вистачаючи свої зусилля на читання, вивчення, роздумування 
над Словом Божим – поклоняємося Богу. 
 
Щедрість для Господа у пожертві часу, зусиль, коштів є способом 
поклоніння Богу. 



Поклоніння – це смирення 
Поклоніння тісно пов’язане з усвідомленням того, кому поклоняємось: 

• Ким є Господь 
• Хто є ми перед Богом 

Ідучи на поклоніння, мудреці знали ким є Дитина 

1. Вони визнавали Ісуса Царем 

Вважалося, що ніхто не може наближатися до царя без подарунка. 
Золото – цар усіх металів – це подарунок царям. 

Ісус є Царем. Царство Його – це царство небесне, царство грядуще. 
Зараз він уже править світом. І в майбутньому буде фізично керувати 
царювати Землею. 

Приймати Ісуса як Царя, визнавати це, усвідомлювати цю істину – 
це поклонятися Богу. 

2. Мудреці визнавали Ісуса священиком 

Ладан який принесли Христу – це подарунок священикам. 

Священик – це будівничий мостів між людиною і Богом. 

Христос – Той Хто збудував міст між небом і землею, Богом і 
людиною. Дав людям можливість увійти у Божу присутність.  

Коли людина упокорюється перед Ісусом і довіряє Йому як 
священику, який відкрив людям доступ до Бога – вона 
поклоняється Богу. 

 

 
 

3. Мудреці знали, що цар і священик мав вмерти за людей 
 
Миро використовувалось для бальзамування тіл померлих. Якщо 
християнин визнає, що Ісус помер за нього, - він поклоняється Йому. 
 
При поклонінні важливо розуміння ким є ми 
 
Мудреці були важливими і поважними людьми їх поважали і з ними 
рахувалися. Вони зустрічалися з царями і їх радо зустрічали, але вони 
впали поклонилися Ісусу. 
 

Сьогодні незалежно від того, ким є ви, як до вас ставляться люди, вам 
потрібно смиренно визнати Велич Бога і свою обмеженість і 
мізерність. 

Божу силу і своє безсилля, красу Творця і свою гріховність. 

Саме смиренний погляд на самого себе є поклонінням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Поклоніння – це послух 
 
12 А вві сні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони 
іншим шляхом до своєї землі.  

Перед мудрецями був вибір: 
• Поступити так як просив Ірод, і поставити життя Ісуса в 

небезпеку. 
• Або виконати повеління Бога і стати причиною міжнародного 

скандалу. 
 
Ми щодня приймаємо рішення, ми теж маємо вибір кого слухати:  
 

• Боже Слово, чи поради друзів;  
• Наші бажання чи голос Божий 
• Вимоги світу цього, чи закони Божого Царства 
• Бога, чи людину 

Коли ми слухаємо Бога, - ми поклоняємося Йому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок 

Ми багато не знаємо про мудреців. Вони на мить вриваються в історію 
і залишаються у ній назавжди. Те що ми читаємо про них в Євангелії 
вражає: 

Вони шукали Господа і знайшли Його 

10 А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. 

Побачивши зірку – вони надзвичайно зраділи. Вони були переповнені 
радості. Мудреці були до нестями щасливі, що віднайшли Господа. 
 
Якщо ви шукаєте Господа, то у ці Різдвяні дні Він поруч. Його легко 
віднайти. Той хто Його відшукає, буде так само радий як раділи 
мудреці. 
 
Сьогодні ми бачили три категорії людей:  

• Людей які шукали і знайшли 
• Ірод, який шукав, але щоб убити 
• І Релігійні люди, яким усе було байдуже 

Вони були в кількох кілометрах від Нього, але вони нічого не зробили.  
 
Так само і зараз є різні категорії людей: 

• Ті хто не терпить Ісуса, бо бачать в Ньому загрозу для свого 
егоїзму, жадібності 

• Є маса людей, яким Ісус байдужий. 
• Але є ті, які шукають і знаходять.  

Який варіант найкраще підходить для тебе? 
Вибір за тобою! 
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