
Таємниця втілення Христа 
Вступ: 
Ви коли небудь бачили, щоб метелик став гусеницею?  

Такого не буває заперечите ви. Але чи не саме це ми з вами святкуємо 
у Різдво? 

Уявіть собі, в один момент Творець сонячних систем відвідав нашу 
Землю, ставши як один з нас. Залишаючись Самим Собою, Творцем, 
Він одягнувся в скафандр людського тіла.  

Сліпучий блиск Його славної позаземної сутності одягнувся в утробі 
матері в крихку оболонку з тіла, кісток і м’язів, які виросли з однієї 
клітини.  

Ви одягали коли небудь взуття розміром менше ніж ваше? Вже через 
десять хвилин стає просто нестерпно. Але творець провів на землі не 
десять хвилин, а ціле життя.  

Американський астронавт Ніл Армстронг, побував на Місяці дві з 
половиною години, з великим полегшенням видихнув, коли вибрався 
зі свого громіздкого і неповороткого скафандру.  

Яким же були відчуття у Творця Ісуса Христа?   

Івана 1:14 
14. І Слово стало Тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його , - 
славу як Єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. 
 

 

Один великий сучасний журналіст нашого часу Бернар Левін, - єврей 
за походженням розповів один випадок зі свого дитинства. 

Школу де він навчався відвідала дуже відома особа. Директор напевно 
хотів скласти враження на знаменитість і запросив малого Левіна 
виступити перед усією школою. 

Запрошений гість, хотів якимось чином показати свою 
турботливість, схилився і запитав малюка, що той в на сніданок. 

Це було просте запитання, з вигляду. 

«Мацебрай» - відповів Левін.  

Мацебрай – це традиційне єврейське блюдо у Європі, яке готується з 
молока, яєць і маци, обсмажених в олії і подається посипане цукром 
або корицею.  

Для хлопчика це було звичайне слово, яке означало його звичайну їжу.  

Запрошений гість, подумав, що не почув хлопчика, запитав вдруге. 

Хлопчик трохи спантеличений повторив відповідь вдруге. 
Знаменитість відчувши ніяковість і подивився на директора.  

Що означає слово, яке говорить хлопчик? 

Директор присів і поглянувши хлопчику в очі і ласкаво повторив 
запитання. 

Наляканий хлопчик ні чого не розуміючи розплакався і побіг на своє 
місце. 

Єврейське слово було промовлене у світі, який не розумів його. 

Слово хлопчика прозвучало як набір дивних звуків для дорослих.  

Це дуже схоже до того, що ми щойно прочитали.  



«На початку було Слово… Слово стало тілом…»  

Що це за Слово? 

Ми не раз чули ці слова, вони стали для нас звичними, урочистими, 
радісними, що у великій звістці про Втілення Бога ми ризикуємо 
випустити її неосяжність, деяку дивність. 

А ми розуміємо що трапилось у Різдво? 

Чому стільки галасу і святкування? Чому так багато говорять у 
церквах про це? Чому Євангеліє нам повідомляє деталі про цю 
таємницю Боговтілення. Що ми маємо розуміти? Як ця істина має 
впливати на моє і ваше життя? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово стало тілом… 
Якщо піднести свої очі на перший вірш Євангелії Івана, то Слово стало 
тілом шокує. 

1. На початку було Слово. І Слова було у Бога, і Слово було Бог. 

Слово стало тілом – це Бог став людиною. 
Саме такими словами Іван каже, що Ісус став людиною на всі 100%. 
Ісус у всій повноті пережив те, що означає бути людиною. 

Він народився як звичайна дитина, виріс став чоловіком: Він пережив 
відчуття голоду, спраги, болю, гніву, горя. 

Коли ви бачите картину, яка зображує Марію, Йосипа і немовля 
Христа в яслах, чи приходило вам коли в голову, що пеленки могли 
бути брудними? 

Навіть думка про це може вас ображати. Але саме це каже Іван, коли 
говорить що Бог став Тілом. 

Той, хто викликав мертвого з гробу, був людиною. Рука яка торкалася 
прокаженого була з брудом під нігтями. Ноги, над якими плакала 
жінка, були мозолистими і запиленими… 

І люди приходили до Нього. Одні приходили вночі, інші намагалися 
хоча б торкнутися до Нього, коли Він проходив вулицями. Одні ішли 
за Ним, інші запрошували Його у свій дім, інші просто приводили до 
Нього Своїх діток. 

А знаєте чому?  

Бо Він відмовився бути іконою в храмі чи священиком на високій 
кафедрі. 



Замість того Він обрав бути видимим, доступним і досяжним. 

Немає навіть натяку на те, що хтось боявся до Нього підійти. Були ті, 
хто сміялись з Нього. Були ті, хто Йому заздрили. Були ті, хто не 
розуміли Його. Були ті, хто благоговіли перед Ним. 

Але не було нікого, хто б  Його вважав дуже святим і божественним, 
або дуже неземним, щоб торкнутися до Нього. Не було жодного, хто б 
не хотів би підійти до Нього, через те що боявся бути відкинутим. 

Слово стало тілом, дитиною, але не перестав бути Богом 
Так у яслах на соломі, подорожуючи по крутих дорогах Юдеї Він 
також був Богом, але при цьому Він став людиною. 

Він не був Богом мінус деякі елементи божественного, але Богом плюс 
все, що прийняв в Себе ставши людиною. 

Він створивши людину, тепер на собі відчуває, що означає бути 
людиною.  

Він створивши ангела, який стає дияволом, виявився у такій ситуації, 
де він міг бути спокушуваний сатаною, і Його людська досконалість 
була доведена перемогою над дияволом.  

Вдалою ілюстрацією  для пояснення втілення є розпечений метал. 

Сам по собі метал – твердий і холодний матеріал. Але візьміть і 
помістіть його в піч і потім вийміть. – метал набуває дивні 
власитвості? Стає м’яким, починає випромінювати тепло і світло.  

Він як і раніше є металом, але в один і той же час присутні дві 
природи – сутність металу і сутність вогню, який випромінює світло 
і тепло. 

Так само у Христі дві природи разом одночасно. 

Таємницю втілення не можливо зрозуміти. Її неможливо пояснити 
можна лише спробувати сформулювати. 

Наш Господь Ісус Христос, Син Божий, є Бог і людина; 
досконалий Бог і досконала людина. Який бувши Богом і 
людиною, не є два, але один Христос.  

 Існування Христа не почалося в яслах 
Ісус існував до народження в Віфлеємі. Він існував до Творіння 
всесвіту. Усе що створено усе створено Ним і для Нього. 

Прихід Ісуса на землю був не просто експериментом, а вимушеним 
кроком Бога, щоб вирвати нас від гріха. Він став людиною, щоб 
прийняти на себе заслужене людьми покарання за гріхи. 

І це все було задумано Богом від вічності.  

Як ця істина може допомогти мені у житті?  
Христос розуміє життя людей, бо Сам прожив Його. 

Він здатний нам дати силу жити новим життям, подібним до Його 
життя. 

Звертайтесь до Ісуса, коли відчуваєте що спокуси не дають дихати. 
Ісус реально може допомогти. Програють лише ті, хто надіються на 
самих себе, а до Господа не ідуть. 

 

 

 

 



Слово… повне благодаті та істини 
і перебувало між нами, і ми побачили славу Його , - славу як 
Єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. 

Народження Ісуса це - благословення для людей 

1. Близькі відносини з Богом стали можливими 
і перебувало між нами 

Перебувало – це жити разом, оселитися. 

Це слово передає ідею про те, що хтось переїхав у наш район і 
поселився разом з нами. 

Те зробив  Ісус, Він не прийшов у гості. Він переїхав, змінив адресу, і 
почав працювати кожного дня не покладаючи рук. 

Слово перебувало з нами буквально поставити намет і жити разом. 

Намет віддавна в Ізраїлі асоціювався з Скінією. Там у Скінії Мойсей 
лицем до лиця мав спілкування з Богом.   

Коли Ісус перебував з нами, то Його тіло замінило храм. Спілкування з 
Ісусом стало спілкуванням з Богом. Люди спілкуючись з Христом 
говорили з Богом. 

Друзі, народженням Ісуса, ми маємо величезне благословення 
спілкуватися напряму з Богом. 

 

 

: 

2. Божа слава стала видимою 
і ми побачили славу Його , - славу як Єдинородного від Отця 

Ісус не тільки народився і став людиною, Він дозволив бачити Його і 
спостерігати за Його життям. 

Цей вірш відкриває нам істину про те Ким був Ісус, і Кого бачили 
людські очі. 

Єдинородний – єдиний у своєму роді. Це мати ту саму природу, що і 
Отець. 

Іншими словами, люди які бачили Ісуса, бачили Божу славу. 

Учні, Його послідовники захоплювалися Його досконалому життю, 
бачили неймовірні чудеса, відчували його опіку і любов.  

Ми побачили – це ми дивилися з подивом! 

Колись у часи коли Господь зійшов на Сінай, Мойсей просив Господа 
показати Божу Славу. І Господь пройшов повз Нього. Мойсей побачив 
лише Тінь. 

Найбільшим проявом Божої Слави є Ісус Господь. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Явилась Божа благодать 
повного благодаті 

Благодать – це якість особистості, яка мотивує її робити добро 
тим, хто цього не заслуговує, без будь якого зобов’язання і 
примусу.  

Читаючи Біблію ми бачимо, як Господь багато разів проявляв 
благодать до людей.  

• Він не знищив Адама відразу після гріхопадіння, а у той же 
момент пообіцяв вирішення проблеми гріховності.  

• Коли людство було повністю розбещене гріхом, що кожне 
творіння втратило своє призначення, Бог рятує Ноя і його 
сім’ю. 

• Коли змучені євреї перебувають у рабстві. Повністю забули про 
Бога, Бог виводить їх Силою і потугою. 

Коли у світ прийшов Ісус, то благодать відкривається набагато глибше 
і яскравіше. Ця частина Божого характеру ніколи так розкривалась у 
своїй глибині до цього. 

4. Чітке розуміння істини 
повного благодаті та істини 

Всі люди уявляють собі світ і думають про нього через певну призму 
або фільтр. Цей фільтр можна назвати світоглядом людини. 

Кожна думаюча людина шукає відповідь принаймні на три запитання: 

1. Як і звідки ми з’явилися ( І чому ми тут?) 
2. Що не так з цим світом? 
3. Як ми можемо це виправити? 

 

І кожен світогляд дає відповіді 

Воюючий комунізм 

• Ми виникли в процесі еволюції, зміст життя це класова 
боротьба 

• У світі несправедливість багаті експлуатують бідних 
• Вбити багатих, забрати їхнє майно і силою змусити бути таким 

як усі 

Лібералізм 

• Ми з’явились в процесі еволюції, кожен має свій зміст життя 
• Порушуються права людини 
• Кожна людина є сама для себе богом і має мати свободу 

Без Євангелії без Ісуса люди в темряві. Вони дають не правильні 
відповіді на питання життя.  

Коли Ісус прийшов у світ Він став уособленням істини. 

Істина має моральне обличчя. Правдива людині та, кому ви можете 
довіряти. Істину не просто приймають, її мають коритися. Розуміння 
істини реально змінює життя. 

Ісус є істина, він це підтвердив Своїм бездоганним життям. 

Сьогодні світ наповнений обманом. Люди вірять в брехню. 

Істина стала не актуальною. Бо навіть ми чомусь змирилися з думкою 
що істина в кожного своя. 

 

 

 



Те як ми живемо особливо підкреслює необхідність розуміння 
істини 

• 60% розлучень 
• Секс до шлюбу – норма 
• Віра в Бога – це скрепи, але віра в магію, віра науці – це наше 

все. 

Але Істина залишається істиною її ніхто не може змінити. І цією 
істиною є Ісус. Він відкрив нам правду про життя, правду про нас. Він 
відкрив правду про майбутнє. Він відкрив правду про сенс життя 
сьогодні. 

Коли ти відкриваєш своє серце для Ісуса, Він допомагає тобі отримати 
відповіді на всі питання, які тебе хвилюють. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок 
Ви любите отримувати листи? 

Сьогодні я хочу зачитати листа, який написаний особисто вам. 

Ви усі сьогодні святкуєте моє день народження. 

Щороку в мою честь люди роблять шикарні бенкети. У ці дні багато 
людей ходять в магазини, закуповуючи подарунки, і скрізь де тільки 
можна говорять про моє народження. 

Мені приємно, що деякі думають про мене хоча б раз на рік. Сім’ї, 
друзі збираються разом, щоб відсвяткувати цей день якомога 
веселіше, але при цьому вони не розуміють його сенсу. 

Я пригадую той великий бенкет, який ви влаштували минулого року. 
Святковий стіл ламався від смачних і вишуканих страв. 

Будинок був прикрашений гірляндами і сповнений красивих подарунків. 

Але чи ви хочете знати про найголовніше? Мене не було запрошено 
туди. Я був почесним гостем, але ви забули надіслати мені 
запрошення. Той вечір влаштували на мою честь, але коли настав той 
день, мене залишили на вулиці… 

Чесно кажучи, це мене навіть не здивувало, бо останні роки майже 
завжди закривають перед мною двері своїх будинків.  

Оскільки мене не запросили, я вирішив непомітно увійти на свято. Я 
увійшов і став у кутку. Всі насолоджувалися міцними напоями, хтось 
розкидався жартами і до упаду реготав. Їм було дуже весело. 

Кожен отримав подарунок, я намагався розгледіти, чи бува не 
залишилося одного для мене. Як би ви себе почували, якщо у день 



вашого народження всі гості дарували один одному подарунки, а ви не 
отримали б жодного?. 

І так відбувається з року в рік. Люди тільки пам’ятають про напої, 
подарунки, а про мене не пам’ятає ніхто. 

Я хотів би щоб цього Різдва ви дозволили мені стати частиною 
вашого життя. Я хочу, щоб ви усвідомили, що дві тисячі років тому, 
я прийшов у світ, щоб віддати своє життя заради вас. Сьогодні я 
хочу одного. Щоб усім серцем повірили  в це. 

Я хочу вам щось сказати. Оскільки багато хто не запросили мене на 
своє свято, я влаштую своє торжество - чудовий, пишний бенкет, 
про який ніхто ніколи і подумати не міг!  

Я займаюся останніми приготуваннями. Сьогодні я розсилаю безліч 
запрошень, і серед цих запрошень є запрошення і для вас. Мені 
хотілося б знати, чи хочете ви прийти на цей бенкет, і я замовлю 
місце для вас і золотом напишу ваше ім'я в мою Головну Книгу 
реєстрації гостей. Ті, хто не відповість на запрошення, залишаться 
за дверима. 

Чи знаєте ви, як відповісти на це запрошення? Передаючи його тим, 
до чиєї долі ви не байдужі. 

Я буду чекати всіх вас і сподіватися, що цього року на мій свято 
прийде кожен з вас. 

До швидкої зустрічі, Я люблю вас! 
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