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Одного дня старий священик на ім’я Захарій кадив у 
Божому храмі. Люди молилися біля храму. Раптом 
Захарій затремтів.
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Дитина Єлисавети народилася, як обіцяв Бог. Назви 
його Захарієм, іменем його батька, - радили інші 

священики. Але Захарій пам’ятав 
Божий наказ. “Ні, - нехай 

названий буде Іван.” Коли 
Захарій написав ці слова, 
мова повернулася до нього. 

Тоді він прославив Бога.

Скоро Єлисавета 
побачила, що дитина 
буде. Вона вшанувала 
Бога. Одного дня її 
відвідала племінниця
Марія. Марія теж 
чекала на дитину.

Скажи щось, Захарій юди біля храму були 
спантеличені. Вони не знали, що ангол Гавриїл 

сказав, що Захарій не зможе 
розмовляти до народження 
дитини через те, що він не 
повірив Божій новині. Він 

вважав, що його жінка 
застара, щоб мати 

дитину.

Коли Марія 
прийшла, 
Єлисавета відчула, 
як в ній затріпотіла 
дитина. Єлисавета 
наповнилася Духом 
Святим. Вони 
знала, що дитина 
Марії буде 
Господом Ісусом 
Христом. Обидві 
жінки разом з 
радістю славили 
Бога.

Удома Захарій написав усе, що 
сказав йому Ангол. Його жінка 
Єлисавета була вражена. Вони 
завжди молилися, щоб мати дитину. 
Чи могло це статися тепер?

З’явився ангол. “Не бійся Захаріє, бо почута молитва 
твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, 
ти ж даси йому ймення Іван... Він... наповниться 

Духом Святим... І багато синів із Ізраїля 
він наверне до їхнього 

Господа 
Бога.”
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Чого б попросити? 
- роздумувала 
дівчина. Її лиха
мати Іродіада, яка 
ненавиділа Івана, 
навчила її, чого 
попросити. Це 
було жахливо!

Іван привів до Бога багато людей. Але Ірод, лихий
правитель, кинув Івана до в’язниці. “Не годиться 
тобі мати за дружину жінку брата свого 

(Іродіаду)”, - казав 
Іван Іроду. Ірод знав, 
що це правда. Він знав, 
що Іван був Божий 
слуга, справедливий і 
святий чоловік. Але 
він не бажав 
припиняти гріх. А Іван 
не припиняв 
проповідувати проти 
гріха, навіть коли це 
означало в’язницю.

Дехто називав його Іваном Христителем, тому що 
він занурював людей у воду, щоб показати, що вони 
покаялися у своїх гріхах. Одного дня до 
Івана прийшов христитися Ісус. Іван 
відмовлявся: “Я повинен 
христитись від Тебе... 
А Ісус відповів і 
сказав: “Допусти це 
тепер...” І Іван 
охристив Ісуса.

На свій день народження Ірод мав великий бенкет. 
На ньому танцювала дочка Іродіади. Вона догодила 

Іроду. “Чого тільки від мене попросиш, 
то дам я тобі, - хоча б в пів царства 

мого”, - пообіцяв він.

Іван бачив, як після 
Ісусового хрищення, 
Дух Святий зійшов 
на Ісуса у вигляді 
голуба. Це була Божа 
ознака. Іван знав, 
що Ісус був Сином 
Божим. Іван називав 
Ісуса Божим Агнцем, 
Який забирає гріх 
світу.

Коли Іван виріс, він був як Ілля, великий Божий 
човік. Іван розповідав 
людям, що скоро Божий Син 
прийде благословити їх. 

Церковні провідники 
ненавиділи Івана, бо він сказав 
їм: Покайтеся! Припиніть 
грішити. Вони не бажали чути 
про свої гріхи.
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Кінець!
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Зі смутком друзі 
Івана поховали 
тіло сміливого й 
вірного Божого 
слуги. Іванова 
робота для Бога 
була закінчена. 
Мабуть вони 
знали, що Ісус міг 
потішити їх у 
смутку.

Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Чоловік, посланий Богом

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Луки, голови 1-2;
Марка, голова 6

“Я хочу, щоб дав ти негайно мені 
на полумиску голову Івана 
Христителя”, - сказала дівчина 
Іроду. Він пошкодував за свою 
обіцянку, але був занадто 
гордий, щоб порушити її. 
Відріжте Іванову голову і 
принесіть її сюди, 
- наказав Ірод. Його 
вояки виконали наказа.
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