
 

 

ІВАН ХРИСТИТЕЛЬ ПРОПОВІДУЄ В ПУСТЕЛІ 

Матвія 3:1-10, Луки 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) 



Незадовго до того, як Ісус Христос почав привселюдно навчати людей і проповідувати 
Добру Звістку про прощення гріхів і спасіння, Бог покликав до служіння Івана Христителя і 
наказав йому, щоб той приготував дорогу для Божого Сина. Про те, що саме так все мало 
статись пророкував Божий старозавітний пророк Ісая, котрий за 700 років до народження 
Ісуса 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!” (Луки 3:4-6).  

Новий Заповіт вчить нас, як сповнюються пророцтва  Старого Заповіту про Ісуса 
Христа і справджуються Його слова про те, що все Писання свідчить про Нього (Івана 
5:39). Ми побачимо це, коли будемо слухати проповіді, вивчати і досліджувати Біблію. Як 
і казав пророк, Іван Христитель жив у пустелі.  Як ви гадаєте, чи легко людині жити в 
пустелі? Там дуже палюче сонце, а вночі буває дуже холодно.  Іван носив простий, грубий 
одяг, зроблений з верблюжої шерсті, і підперізувався шкіряним ременем. Харчувався 
польовим медом, корінцями рослин і сараною.  

Як настав призначений час, Бог наказав Іванові охрищувати людей в ріці Йордані, 
закликаючи їх до каяття у скоєних гріхах і правдивого жалю за гріхи. Охрищуючи людей, 
Іван казав: “Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне! Отож, учиніть гідний плід 
покаяння!” (Матвія 3:2,8).  

Біблія говорить, що 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 і 

побожне життя. Іван наказував їм допомагати ближнім, чесно виконувати свої обов’язки 

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

приходили  лише з 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. На це “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” (Луки 3:16-18). Івана ми 

називаємо Христителем, тому що він христив людей в ріці Йордані. Ми також звемо 

його Предтечею, бо він, відповідно до Божої волі, йшов перед Ісусом Христос і готував 

Йому дорогу. Коли ж Ісус прийшов, Іван казав всім людям: «Це Агнець Божий, що на 

Себе бере гріхи цілого світу!».  Найголовніше, що робив Іван – скеровував людей і своїх 

учнів до Ісуса – єдиного Спасителя і Викупителя! 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

 

1. Що Бог доручив робити Івану? 
2. Чому ми звемо Івана Христителем і Предтечею?  

3. Який пророк Старого Заповіту пророкував про покликання і служіння Івана? (Мт.3:3)  
4. Де жив Іван і якими були його одяг і їжа? (Мт.3:4)  
5. Де Іван охрищував людей, які приходили до нього? (Мт.3:6) 
6. Ким були люди, які приходили до Івана охрищуватись?  
7. Що він казав їм і до чого закликав їх (Мт.3:8; Лк.3:11,14)  
8. Як Іван вказував людям на їх Спасителя, котрий буде рятувати людей від їхніх гріхів? 

(Лк.3:15-18). 
9. До кого нам потрібно скеровувати людей? 
 


