
СЛУЖІННЯ ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ 

 

Незадовго до того, як Ісус Христос почав навчати людей та проповідувати 

Добру Звістку про спасіння, Бог покликав до служіння Івана Христителя і наказав 

йому, щоб той приготував дорогу для Божого Сина. Про це за 600 років до приходу 

Ісуса Христа на землю сповістив старозавітний пророк Ісая, котрий писав: “Голос 

того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому! Нехай 

кожна долина наповниться, гора ж кожна та пагорбок знизиться, що нерівне, нехай 

випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже 



спасіння!” (Лк.3:4-6). Отож ми бачимо, як у Новому Заповіті сповняються пророцтва 

Старого Заповіту про Ісуса Христа і справджуються Його слова про те, що все 

Писання свідчить про Нього (Ів.5:39).  

Відповідно до пророцтва, Іван Христитель жив у пустелі. Він носив простий, 

грубий одяг, зроблений з верблюжої шерсті, і підперізувався шкіряним ременем. 

Харчувався Іван польовим медом, корінцями рослин і сараною. Як настав час, Бог 

наказав Іванові охрищувати людей в ріці Йордані, закликаючи їх до каяття у гріхах і 

правдивого жалю за гріхи. Охрищуючи людей, Іван закликав їх: “Покайтесь, бо 

наблизилось Царство Небесне! Отож, учиніть гідний плід покаяння!” (Матвія 3:2,8). 

До Івана “виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся йорданська околиця, і в річці Йордані 

христились від нього, і визнавали гріхи свої” (Матвія 3:5-6). Серед тих, хто приходив 

слухати проповідь Івана Христителя були прості і заможні люди, вояки, котрі 

запитували Івана, що вони мають робити, яким повинно бути правдиве каяття. Іван 

наказував їм допомагати ближнім, побожно виконувати свої обов’язки і 

задовольнятись тим, що вони мали. Приходили також багачі і фарисеї. Але вони це 

робили лише з простої цікавості і не мали в серці каяття за свої гріхи. За це Іван 

Христитель їм дорікав.  

Народ, зворушений проповідями Івана, думав, що він і є обіцяним Месією, 

який мав прийти на землю. “Іван відповідав усім, кажучи: 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! У руці Своїй має Він віячку, і перечистить 

Свій тік: пшеницю збере до засіків Своїх, а полову попалить у огні невгасимім. Тож 

багато навчав він і іншого, звіщаючи Добру Новину народові” (Лк.3:16-18). Івана ми 

називаємо Христителем, тому що він христив людей, а також Предтечею, бо він 

відповідно до Божої волі йшов перед Ісусом Христос і готував Йому дорогу.  За 

наказом Ісуса Іван охристив Його в ріці Йордані заради нас і нашого спасіння. Іван 

привселюдно назвав Ісуса Агнцем Божим, який бере на Себе гріх цілого світу, 

вказавши на Нього, як на нашого Викупителя і Спасителя.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Хто такий Іван Христитель? 

2. Чому він зветься Христителем? 

3. Яке ще ім’я має Іван у Церкві? 

4. Коли пророк Ісая звістив пророцтво про Івана? 

5. Що Старий Заповіт каже про Ісуса? 

6. Що говорить про Нього Новий Заповіт? 

7. Про що проповідував Іван у пустелі і що робив? 

8. Як Іван привселюдно називав Ісуса? 

9. Про що нам каже ім’я Ісуса – Агнець Божий? 

10. До кого Іван Христитель скеровував людей? 

  


