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Симеон (Луки 2:25-35) 

У цьому уроці Біблії ми розглядаємо персонажа, який з’являється після народження 

Ісуса і чекає приходу Месії. Щоразу, коли кожне Різдво наближається, давайте 

замислюватися над нашими сподіваннями та сподіваннями. 

Праведна та Посвячена Людина 

Симеон, як написано, був праведним і побожним. Він жив в Єрусалимі і був саме на 

подвір'ї храму у потрібний час. Він очікував приходу Месії і вбачав в ньому велику втіху 

для страждаючого Божого народу. Месія принесе справжню надію! Після багатьох 

неправдивих свідчень та шахрайських заяв, справжній Месія принесе справжню надію, 

ту яку Всемогутній Бог хотів дати Своєму народові. 

Життя з Богом 

Про Симеона сказано, як про людину, на якій перебував Святий Дух. Хоча пророцтво 

Йоіля ще не виконалося, Симеон жив з Богом Святим Духом. Він знав Бога, він ходив з 

Богом і відчував Боже керівництво та напрямок у своєму житті. Бог проговорив до 

нього і відкрив, що він не помре, поки не побачить обіцяного Христа. Ось людина, яка, 

безсумнівно, молилася, чекаючи Бога, з сильним бажанням побачити народ Божий, 

врятований від ворогів і зневіри. Його очікування не було оманою, і він не просто 

бажав уникнути смерті. Його впевненість народилася тоді, коли він почув голос Божий, 

що промовляв до нього. 

Керований Духом 

Керований Духом, Симеон приходить на храмове подвір'я. Він був у потрібному місті, 

саме в той день, коли Ісус мав бути обрізаним, але він ще повинен був бути в храмі. Ми 

можемо знаходитись поблизу того місця, де Бог хоче нас благословити, але, якщо ми 

не саме на тому місці, де хоче Бог, ми все одно можемо пропустити благословіння. 

Безперечно, у той день там було багато немовлят, але хто з них був Месією? Симеон 

знав і взяв на руки саме того. Уявіть, як соромно помилитися! Але вибір Симеона був 

правильним. Немовля, якого він тримає, це Ісус, Син Божий. Його скеровують не 

людські знання, а сам Бог. Пісня, яку він співає, коли тримає Ісуса, є відомою молитвою 

сьогодні. Зустріч з Ісусом означає, що Симеон тепер готовий померти. Зустріч з Ісусом 

це отримання спасіння, прощення, надії та порятунку від втраченої вічності та рабства 

сатани. Зустріч з Ісусом це зустріч із вічним Богом, який добре все спланував. Зустріч з 

Ісусом означає зустріч з Богом, який є єдиним Спасителем для всіх народів. Він 

прийшов заради євреїв та язичників, побожних людей та поганів. Спасіння лише у 

Христі! 
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Благословення та Пророцтва Симеона 

Симеон проголошує їм благословення, разом з пророцтвом, яке залишиться, особливо 

з Марією, на все її життя. Ісус принесе розділення. Деякі полюблять і приймуть його. 

Деякі будуть ненавидіти його і відкидати. Але Ісус бачитиме саме серце. Його 

розпізнавання та проникнення будуть глибокими та могутніми, а не поверхневими та 

хиткими. Марія також переживатиме і біль і радість у чудовому дарі Божого сина. Не 

малою буде її біль, коли солдати проколють списом бік нашого дорогого Спасителя, 

коли він буде розіп’ятий та помре заради нас! 

Питання для Розглядати: 

1. Чи докладаємо ми зусиль, щоб бути саме там, де Бог хоче, щоб ми були, і коли Він 

хоче, щоб ми були? 

2. Чи може нам не вистачати Божого благословення та одкровення, бо ми 

перебуваємо "в місті", але не "в храмі"? 

3. Чи впізнаємо ми Боже благословення чи Його відповідь, коли бачимо? 

4. Чи готові ми до того, щоб Боже слово виходило з наших вуст, коли є для того 

нагода? 

5. Чи готові ми говорити чи приймати слова, які можуть бути болючими чи 

складними? 

6. Чи з радістю ми готуємося увійти в небо, виконавши досконалий Божий план свого 

життя? 
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Анна (Луки 2:36-38) 

Після того, як Симеон благословив та сказав пророцтво в храмі, написано, що того 

дня в храмі був хтось інший із подібною місією. Це була Анна, яка можливо знала, а 

можливо й не знала Симеона. Однак, як і Симеон, Анна говорить про чудовий план 

спасіння, який розпочинається з того, що це немовля справді стає людиною і 

приходить у світ, як наш Визволитель! 

Анна Пророчиця 

Анна була пророчицею і говорила про Ісуса всім оточуючим. Ми не маємо даних про 

будь-які інші пророцтва, про які вона могла говорити але тут чітко видно, що вона 

пророчиця, і ми можемо бути впевнені в цьому, тому що кожен пророк, є не лише той, 

хто передає Боже слово, а також той, хто слухає Бога. Ми не можемо говорити від Його 

імені, якщо ми не проводили час у Його присутності. 

Обличчя Бога 

Батьком Анни був Фануель, ім'я якого означає бачити лице Бога, і, звичайно, є відчуття, 

що ця дорогоцінна старенька жінка щось подібне переживала. Вона дійсно жила, 

шукаючи лиця Божого, насолоджувалася тісними стосунками з Богом, прославляла і 

шанувала Його. За походженням Анна була з маловідомого племені, племені ашерів, 

цей народ зіграв певну роль у завоюванні Ханаану, але потім мирно проживав із 

фінікійцями і втратив свій вплив. 

Ми не зовсім впевнені, але життя Анни було, мабуть, дуже важким, і не можна не 

подумати, що вона черпала сили з того, що чекала Бога і шукала Його обличчя. В Біблії 

написано, що Бог повертає своє лице до людей, як прояв Його милості і Божа слава 

відображається на обличчях тих, хто близько з Ним. Ісус був преображений на горі, і 

його обличчя сяяло, як сонце; Мойсей мусив прикрити обличчя, бачачи величну славу; 

Іван на острові Патмос мав чудове видіння, він бачив воскреслого Ісуса, чиє лице було 

схоже на сонце, яке світить у всій силі, а в книзі до Євреїв Ісус описується, як сяйво 

слави Отця! 

Вік Це Не Бар’єр! 

Анна була стара. Як важливо пам’ятати, що вік не є перешкодою для Бога! Його 

здатність використовувати нас і говорити через нас ніколи не обмежується нашим 

віком чи людською слабкістю. 
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Вірна Вдова 

Анна була вдовою. Згідно з підрахунками, вона жила в шлюбі зі своїм чоловіком лише 

сім років, до того, як він помер, отже, вона була вдовою впродовж багатьох років. 

Втрата коханої людини завжди травматична, і ймовірно, що їй було дуже самотньо і 

вона від цього страждала. Подружнє життя було достатньо довгим, щоб насолодитися 

благословеннями спільного життя, але також досить коротким, щоб гостро відчувати 

самотність та втрату. Емоційно, її серце, напевно, було розбите – все те, на що вона 

чекала - забране! В економічному плані вона, мабуть, переживала справжні труднощі, 

оскільки в суспільстві в той час мало дбали про вдів. Однак важливо усвідомлювати, 

що її віра не зменшилась. Вона пережила біль і втрату, але в неї все ще залишався Бог! 

Її служіння та здатність чути Божий голос не були ослаблені її втратою. 

Радісна Поклонниця 

Анна поклонялася Богові. Вона завжди була в храмі. Ймовірно, вона там проживала і 

постійно відвідувала, співаючи і проголошуючи Йому славу, підносячи молитви і час від 

часу постила. Це все було частиною її життя. Анна не була сумною старенькою, вона 

була радісною, віруючою, яка поклонялася, сповнена віри! 

Ісус Викупитель 

Анна знала, що Ісус, Викупитель, народився, і вона використовувала нагоду, щоб 

розповісти всім, хто слухатиме, добру новину про цю дитину. Що Ісус помре замість 

нас, Ісус заплатить ціну, щоб звільнити нас від рабства сатани. Ісус вирішить величезну 

проблему, яка сталася, коли людина потрапила в пастку сатани і проявила непослух 

Богові та згрішила. 

Питання для Розглядати: 

1. Нас навчають піклуватися про вдів у церкві. Чи турбуємося ми про них як слід? 

2. Чи є речі в нашому минулому, які все ще стримують нас чи маємо перемогу, як 

Анна? 

3. Що для нас важливіше - служити своїми дарами чи поклонятися Богові? 

4. Чи шукаємо ми обличчя Бога перед тим, як говорити? 

5. Наскільки ми усвідомлюємо Ісуса Викупителя? Чи ми говоримо про нього легко і 

без вагань? 

6. Як Анна і Симеон, чи готові ми бути в потрібному місці, у потрібний час, щоб просто 

та покірно ділитися своєю надією на Ісуса? 


