ІВАН ХРИСТИТЕЛЬ ЗВІЩАЄ ПРО ПРИХІД ІСУСА ХРИСТА
Євангеліє від Марка 1:1-8

Голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!
Євангеліє від Марка 1:3

Перед тим, як Ісус розпочав Своє служіння на землі, про Його прихід людям звістив пророк на
ім’я Іван. Він був родичем Діви Марії – земної матері Ісуса. Іван виконував особливе пророче
служіння в пустелі, розташованій у Юдеї. Пророцтво про народження і служіння Івана Христителя
Бог звістив людям через пророка Ісаю за сотні літ до народження Івана. У книзі пророка Ісаї про

це написано так: «Голос кличе: На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте
битий шлях Богу…» (Ісаї 40:3). Минуло майже 700 літ і Іван народився. Все, що каже Бог,
відповідного часу справджується. Йому притаманна така божественна рису, як вірність і
правдивість. На відміну від людей, Бог ніколи не обманює, не говорить неправди, завжди
дотримує обіцянку.
Проповідуючи в пустелі, Іван Христитель закликав людей до каяття. Він казав їм: «Покайтесь, бо
наблизилось Царство Небесне!». Бог бачив численні гріхи людей, бачив, що вони не живуть
побожним життям, не шанують Бога і Божого Слова. Тому Він посилав їм пророків, котрі звіщали
Його послання, застереження і попередження. Іван був одним із таких пророків. Послухати його
проповіді приходило багато людей, серед яких були бідні і заможні, митники і вояки. Вони питали
Івана, що їм слід робити, щоб уникнути Божого гніву та кари і Іван навчав їх, наказував не
кривдити ближніх, дотримувати Заповідей, бути вдячними Богові. Одяг Івана був дуже простим,
їжа теж. Євангеліє каже, що Він мав «одежу з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах
своїх; а пожива для нього була сарана та мед польовий».
Іван охрищував людей в ріці, що текла неподалік того місця, де він проповідував. Вона звалася
Йордан. Ця ріка існує досі і щороку подивитися на неї приїздять дуже багато людей з цілого світу.
Однак найголовнішою справою Івана було проголошувати людям про прихід обіцяного Месії,
Спасителя світу від гріхів, диявола та смерті. Ним був Син Божий Ісус Христос. Люди знали зі
Святого Писання, що обіцяний Месія повинен прийти на землю і питали Івана чи не він є ним. На
це Іван, вказуючи на Ісуса, відповідав: «Я хрищу вас водою, але йде ось Потужніший за мене, що
Йому розв'язати ремінця від Його взуття я негідний, Він христитиме вас Святим Духом й огнем!»
(Луки 3:16). Іншими словами, Іван привертав увагу людей не до себе, а до Ісуса, Спасителя всіх
людей і його теж.
Іван мав чимало учнів, але щойно Ісус розпочав Своє земне служіння, Іван почав скеровувати
учнів до Ісуса, віддаючи Йому належну славу і шану. Іван називав Ісуса Божим Ягням, яке бере
на себе гріх усього світу! Наслідуючи приклад Івана, ми також повинні скеровувати інших до
Ісуса, привертати їхню увагу не до себе, а до Спасителя. Інколи люди, особливо молодь,
одягаються і поводяться так, щоб на них звертали увагу. Для цього вони нерідко вдаються до
поганих речей – лайки, паління цигарок, вживання алкогольних напоїв, нанесення на шкіру
наколених зображень і тд. Так не слід робити дітям Божим, котрі повинні привертати увагу не до
себе, а до Господа Ісуса Христа.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Коли і через кого Бог у пророцтві повідомив людям про служіння Івана?
2. Про що навчають нас такі риси Божі, як вірність і правдивість?
3. До чого Іван закликав людей і що він робив, як жив?
4. Як звалася річка, в котрій Іван христив людей?
5. Яким було головне послання Івана?
6. До кого Іван скеровував своїх учнів?
7. Як Іван називав Ісуса?
8. До кого ми повинні скеровувати людей?
9. Що не личить робити дітям Божим, щоб люди звертали на них увагу?
10. ВИВЧИТИ: Христитель, Хрищення, охрищувати пишемо через И, а не Е – від ймення
Христос.

