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Проповідь Івана Христителя
(Мт.3:1-10; Лк.3:1-18)

“Тими ж днями приходить Іван Христитель, і проповідує в пустині юдейській, та
й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне!.. Сам же Іван мав одежу собі
з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх; а пожива для нього була
сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся
йорданська околиця, і в річці Йордані христились від нього, і визнавали гріхи
свої” (Матвія 3:1-6)
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Іван Христитель закликає до каяття
Незадовго до того, як Ісус Христос почав навчати людей і проповідувати Добру
Звістку про спасіння, Бог покликав до служіння Івана Христителя і наказав йому, щоб
він приготував дорогу для Божого Сина. Про те, що саме так все і мало статись
пророкував Божий 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 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 польовим медом, корінцями рослин і сараною.
Як настав час, Бог наказав Іванові охрищувати людей в ріці Йордані, закликаючи
їх до каяття у скоєних 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 люди, і вояки, котрі
запитували Івана, що вони мають робити, яким повинно бути правдиве каяття. Іван
наказував їм допомагати ближньому, 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
обіцяний Месія, 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.
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Завдання 1
Дай відповіді на питання:
1. Що Іван Христитель робив у пустелі? (Мт.3:1-2).
2. Який пророк Старого Заповіту пророкував про прихід Івана? (Мт.3:3)
3. Яким були одяг і їжа Івана? (Мт.3:4)
4. Де Іван охрищував людей, які приходили до нього? (Мт.3:6)
5. До чого Іван Христитель закликав людей? (Мт.3:8; Лк.3:11,14)
6. Як Іван вказував людям на їх Спасителя, котрий буде рятувати людей від їхніх
гріхів? (Лк.3:15-18).

Приповiстi 3:9
Шануй Господа із маєтку свого, і з початку всіх
плодів своїх,

Пам’ятна скарбничка

2-е Тимофiю 3:16
Усе Писання Богом натхненне, і корисне до
навчання, до докору, до направи, до виховання
в праведності.

Господня молитва
Господня молитва – це найкраща молитва, тому що нею навчив нас молитися сам Господь Ісус
Христос. Знаходимо її у Святих Євангеліях від Матвія (Матвія 6:9-13) та від Луки (Луки 11:24). Господня молитва дає нам зразок того, як ми повинні молитися Богові.
“Отче наш, що єcи на небecax! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нacyщний дай нам сьогодні. І
прости нам пpoвини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у cпoкycy,
але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки віків! Амінь“
(Матвія 6:13)

Розглянемо окремі частини Господньої молитви і навчимося розуміти, що
вони означають.
ДРУГЕ ПРОХАННЯ
Нехай прийде Царство Твоє.
Що це означає?
Царство Боже настане само по собі, і без нашої молитви; але тут, на землі, ми молимося про те,
щоб воно прийшло також і до нас.
Як це здійснюється? [Як Царство Боже приходить до нас] Це здійснюється тоді, коли наш
Небесний Отець дає нам Свого Святого Духа, щоб ми повірили Його Святому Слову через Його
милосердя, і жили по - Божому нині тут, на землі, а згодом – у вічності.
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Вивчи вірш:
Зі звіздою
Юрій Шкрумеляк
Йде Різдво – весела днина,
Кожен радий, мов дитина.
А найбільше раді діти,
Личка сяють, мов ті квіти.
Вибираються з звіздою,
Йдуть між хати з колядою,
“Бог предвічний” – залунає,
Люба дітвора співає.
І найменші теж мандрують, –
Може щось заколядують.
Хоч і змерзнуть часом в руки,
Та йдуть далі без принуки.

СПИТАЙ СЕБЕ:
ЧОМУ?
Ісус був вбогим, то чому я маю бути багатим?
Ісус не милувався Собою, чому тоді я маю всім подобатися і собою
милуватися?
Ісус любить мене, чому ж я нерідко не шаную Його любов,
вчиняючи найменший гріх?
Ісус прощає мені, чому ж я, коли мене хтось образить або
виправить, вагаюсь: чи прощати, чи ні?
Ісус був пониженим, погордженим, скривдженим, чому ж часто я
вивищую себе і погорджую іншими?
Ісус не судив, а в мене серце осуджує інших через язик, чому?
Ісус любив тих, які Його ненавиділи, а я люблю тільки тих, які
мене люблять, чому?
Ісус чинив все згідно волі Отця, чому я нерідко віддаю свою волю
світові?
Ісус молився і вірив, чому я часом буваю далеко від Бога?
Ісус ніколи не зраджував, а я буваю така невірна Йому.
Ісус виявив досконалу покору, чому ж я часто не можу позбутися
свого “я”?
Марія Кривецька,
м.Новояворівськ

