


В Ісуса було дивовижне дитинство. Спочатку Він народився у                у                    пам‘ятаєш чому? Коли 

Йому було 7 днів (Він був ще дуже             ), Мама                та земний Тато               прийшли в храм (так 

як ми ходимо в церкву). Вони хотіли попросити Господа благословіння для Ісуса. Ти знаєш, що таке 

благословіння?

Після того, як Його привітали                (Ісусу було біля 2-х років),              та маленький Ісус втекли до Єгипту, 

бо злий цар               хотів зробити Йому зло. 

Коли ж                не стало,              повернулись у свою країну, але в інше місто - Назарет. 

Уяви, якби Тобі треба було так багато подорожувати і бути при цьому дуже обережним, Тобі б сподобалось?

У              написано, що              був слухняним, сильним та розумним.

Але одного разу, коли              було вже 12 років сталось щось дуже незвичне.

              ,                та багато їх родичів та друзів пішли в інше місто у храм (церкву), щоб відсвяткувати 

Пасху. Храм тоді був місцем, де Бог жив серед людей.

Це було велике свято, коли Божий Народ згадував про те, як Господь одного разу їх врятував, і дякував Йому 

за це.



Коли вони після свята повертались додому,               не було поряд з                . Спочатку Вони вирішили, що 

Він грається разом з їхніми друзями чи родичами. Але трішки пізніше, коли почали Його шукати, то зрозуміли, 

що Його не було серед них. Уявляєте,              зник!                дуже злякались, тому вони швиденько пішли 

назад у місто Єрусалим шукати             , але його ніде не було. Що їм робити? Де його шукати? Як сильно 

заболіло сердечка у             .

Є один дуже хороший спосіб, що робити, коли Ти загубився і не знаєш, де … Потрібно залишитись на місці - 

там, де Ти бачив Тата чи Маму останній раз і почекати, поки Тебе знайдуть.

У              написано, що це був Храм. Батьки Його знайшли саме там. Як же вони раділи!

«Дитино, чому Ти зробив з нами таке? Твій батько і я страшенно переживали, розшукуючи Тебе». А Він відповів: 

«Чому ви шукали Мене? Чи ви не знали, що Я мушу бути у домі Батька Мого?» Для Ісуса храм був місцем, де 

жив Його Небесний Тато, і Він дуже хотів бути з Ним. Але Йосип з Марією не зрозуміли цієї відповіді. 

               був не просто людиною, тому Він не злякався, що Тата чи Мами не було поряд. Але Він не хотів 

більше робити їм боляче, тому в Біблії написано, що «Тоді Ісус повернувся із ними до Назарета, і Він слухався 

їх… Тож Ісус зростав мудрістю (ставав розумнішим), статурою (сильнішим) та ласкою Божою і людською (з 

допомогою Бога та людей)”.
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