
Що таке покаяння 

Вступ 
Я сьогодні свою проповідь хочу почати з запитання: 

Що ви очікуєте від проповіді сьогодні? 

Коли ви йдете на ринок чи до магазину, ви скорше всього знаєте що 
вам потрібно. Коли обрали те що хотіли придбати, ви знаєте, що 
потрібно очікувати.  

Якщо ви купили кусок гарного м’яса, то очікуєте котлетки, пельмені, 
юшку, печену шинку чи щось інше. 

Коли розпочинаєте робити ремонт в будинку ви знаєте як би мала 
виглядати кімната, після того як ремонт закінчиться. Дехто навіть 
малює проект. Очікувати це природньо! 

Отож, що ви очікуєте від проповіді сьогодні?  

• Якщо ви нічого не очікуєте ви нічого і не отримаєте. 
• Якщо ви очікуєте мало, мало отримаєте 
• Якщо ви очікуєте почути щось цікаве, можете проґавити 

важливе 
• Якщо ви просили Бога, що Він відповів вам на ваші потреби, то 

він може відповісти. 

Я сьогодні хочу розпочати серію проповідей по Євангелії Луки. 

Перша проповідь не буде основана на першому розділі, ми почнемо 
розгляд цієї Євангелії з 3 розділу. 

 

 

 

Луки 3:1-9 
1. На п’ятнадцятому році панування кесаря Тиверія, коли Юдеєю 

володів Понтій Пилат, а Ірод був тетрархом Галілеї, його брат 
Пилип – тетрархом Ітуреї, та Трахонітського краю, а Лисаній – 
тетрархом Авілинії, 

2. за первосвящеників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустелі 
до Івана, сина Захарії. 

3. Він пройшов всю околицю Йорданську, проповідуючи 
хрещення покаяння для прощення гріхів, 

4. як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї: 
Голос того, хто кличе в пустелі: 
Приготуйте дорогу Господню, 
Вирівняйте стежки Його! 

5. Хай кожна долина наповниться і кожна гора та кожний пагорб 
понизиться! 
Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті – гладкими 
дорогами; 

6. і кожна людина побачить Боже спасіння! 
7. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього: Роде 

гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? 
8. Тож принесіть плоди, гідні покаяння, і не намагайтеся казати 

собі: Маємо батька Авраама! Бо кажу вам, що Бог може з цього 
каміння підняти дітей Авраамові. 

9. Адже вже сокира лежить біля коріння дерев: кожне дерево, яке 
не приносить доброго плоду зрубують і вкидають у вогонь!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Лука описує момент в історії, коли Римська імперія була у самому 
розквіті. Економіка процвітала, злочинність і бунти впокорені. У 
провінціях царює мир і благополуччя. 

Але за цією красивою картинкою в Ізраїлі були серйозні проблеми.  

Понтій Пилат, який був римським намісником в Юдеї і Самарії 
зневажав і люто ненавидів Юдеїв. 

Його правління вирізнялося невиправданою жорстокістю, він 
демонстративно ображав релігійні почуття євреїв, і вони постійно 
влаштовували масові безпорядки, які жорстоко подавлювалися Римом. 

В середовищі духовної еліти Ізраїлю, теж йшла неперевна боротьба 
між двома угрупуваннями; садукеями і фарисеями. 

Садукеї (храмова партія) складалась в основному з нащадків Аарона. 
Вони були священиками, їхнє багатство основувалось на храмовому 
служіння, і вони наполягали на ретельному виконанні букви закону, 
особливо у частині обрядів і жертвоприношень.  

Фарисеї (партія синагоги) складались з вчителів закону, равіни, 
книжники, служителі синагог в звичайні люди. Вони не могли 
претендувати на служіння в храмі через своє походження, але реальна 
робота з людьми покладалась на їхні плечі. Їм видавалося 
несправедливим, що священики живуть за рахунок десятин, не 
працюють з людьми, але отримують десятини від усього Ізраїлю. 

Фарисеїв дратувало, що садукеї дуже зневажливо відносилися до 
роботи в синагогах. Фарисеї багато разів робили спроби протягнути 
закони, які обмежували садукеїв, але це не увінчалося успіхом. Одного 
разу це протистояння перетворилося у справжню громадянську війну. 

Есеї – практично самоусунулися від свого народу і зовнішнього світу. 
Вони жили самітниками у пустелі і майже не мали контакту з 
зовнішнім світом. Вони відмовилися від впливу на ситуацію. 

 

Прості люди були віддані самі собі, про них ніхто не турбувався і їх 
ніхто не вчив. 

Саме у такий час, коли духовні лідери не займалися духовністю, а 
боролися за владу і вплив, римська влада зневажала і ненавиділа 
народ, Бог вирішує що прийшов час, щоб вивести на арену 
справжнього царя. 

Але перед Його появою Бог посилає предтечу, який має підготувати 
дорогу для Месії Царя. 

Друзі давайте поглянемо на наш час 

Складна політична ситуація. У нас на Сході війна, щодня приходять 
повідомлення про загиблих і поранених. 

Люди у вищих ешелонах влади несамовито боряться за вплив, потоки, 
владу, лише з екранів розповідають як люто вони вболівають за 
українців. 

Релігійне середовище мало б бути трішки іншим, але нажаль теж 
зайнято своїми вузько конфесійними питаннями. Хтось вирішує 
питання хто канонічний, а хто канонічніший. Хтось просто створив 
собі організацію і займається викачуванням грошей. 

Комусь просто байдуже, його хата скраю, ми живемо у світі і він злий 
від нього потрібно бути якомога подалі. 

Вам це нічого не нагадує? 

 Цікаво, що Господь може говорити у такі часи? Що є важливим у часи 
моральної і духовної кризи? 

Що може змінити ситуацію? На що слід звернути увагу? Де вихід? Чи 
він існує взагалі? 

 

 



 

Проповідь про хрещення і покаяння 

2. за первосвящеників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустелі 
до Івана, сина Захарії. 

3. Він пройшов всю околицю Йорданську, проповідуючи 
хрещення покаяння для прощення гріхів 

Євангеліє майже нічого не говорить про життя Івана. Ми знаємо що він був у 
пустелі. Знаємо що він одягався у бідний одяг та їв скромну їжу. 

Ми розуміємо, що Іван не просто так знаходиться у пустині. Він присвятив 
своє життя Господу і використовував цей час для того, щоб упокорити себе 
перед Богом.  

Але коли до Нього промовив Бог він різко змінює своє життя він встає і 
пішов проповідувати по країні.  

Про що він проповідує? Що є змістом його проповіді?  

Іван проповідує хрещення 
Два тижні тому я проповідував про хрещення. І ми говорили, що хрещення 
це не щось нове для євреїв. Це обряд очищення, або оновлення.  

Хрещення – це символічний обряд, через який прозеліти ставали 
євреями.  

Для євреїв пропозиція хрещення виглядала дещо дивною і навіть 
образливою. Це означало, що ставиться під сумнів їхнє єврейство.  

Іван закликаючи люде до хрещення говорив, що вони не можуть покладатися 
на своє походження, вони мають мати бути євреями не лише через 
народження, але бути такими по суті. 

Для не євреїв, це обряд, через який вони входили у спільноту Божого народу. 

Іншими словами, іван проповідував духовне оновлення і закликав, щоб люди 
обновилися у своїй вірі у своїх відносинах з Богом. 

 

Іван проповідує покаяння 
Як правило, коли хтось хоче щось організувати, чи заробити популярність то 
говорить те, що подобається людям. 

Інші релігії для прощення гріхів проповідують добрі діла, або великі 
пожертвування, Іван проповідує покаяння. 

Що таке покаяння? Яку роль воно відіграє у житті людини? Що означає 
покаятися? Що не є покаянням? Я к відрізнити не покаяння від 
покаяння? 

Покаяння – це стан серця 
4. як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї: Голос того, хто кличе в 
пустелі: Приготуйте дорогу Господню, Вирівняйте стежки Його! 

У давнину, коли цар збирався відвідати місто, він відправляв перед собою 
когось, хто міг би проголосити про його прибуття. 

Гарольд ходив по місту і кричав, цар іде, він буде у такий то день. Усе місто 
мало підготуватися до візиту царя. Потрібно було ретельно прибирати, і 
переконатися чи всі у місті готові підкорятися царю, щоб не бути покараним, 
коли той прийде. 

Цей провісник проводив інспекцію міста і складав список речей, що потрібно 
було виправити. Для цього ремонтувалися дороги, щоб цар міг в’їхати.  

Ця підготовка і прибирання міста була проявом того, що люди готові до 
приїзду царя. Якби місто не було підготовленим, його могли жорстоко 
покарати і правителів стратити.  

Коли ми читаємо цей текст, ми добре розуміємо, що вісником є Іван, а 
царем є Ісус. 

Іван посланий Богом підготувати ґрунт, підготувати людей до приходу 
Христа, Царя.  

 



Фактом готовності до прийняття царя є готовність покаяння. Якщо людина 
не готова покаятися, вона не може прийняти царя. 

Як правило, людина яка не хоче покаятися вона починає 
виправдовуватися, або захищатися.  

Да мені потрібно покаятися, але подивися скільки добра я зробив.  

Людина яка готова покаятися, вона відразу запитує, а що я зробив не 
правильно. 

Той що не хоче покаятися: 

Але подився як зі мною вчинили. Не бачить своєї провини, вважає що 
інші винні. 

Покаяння усвідомлює свою причетність і готове визнати власну 
провину. 

Людина яка не хоче покаятися: 

Та не погане це все. Людина яка не хоче покаятися вона применшує 
свою провину. 

Людина яка кається визнає, що це велика помилка. І це усвідомлення 
провини.  

Якщо ви розумієте що ви ще не мали зустрічі з Ісусом, то це означає, 
що ваше серце, ще не готове. 

Якщо ти відчуваєш, що гріхи не дають тобі дихнути. Ти не можеш з 
собою нічого зробити. Ти розумієш що по вуха погруз у багні гріха. Це 
означає, що твоя душа шукає вихід. Що робити? 

Іван Хреститель каже, що потрібно покаятися.  

Покаяння – це біблійний спосіб отримати свободу, звільнення від 
сітки гріхів у вашому житті.  

 

 

 

Покаяння – це визнати себе грішником 
7. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього: Роде гадючий, хто 
навчив вас утікати від майбутнього гніву? 

Цими словами Іван каже чотири речі 
Усі люди знаходяться у поганій ситуації – ви рід гадючий 

Коли Іван називає євреїв родом зміїним то це натяк на Буття 3 розділ. Це те 
саме що сказати що ви діти сатани.  

Іван каже, що люди які навколо не діти Авраама а діти самого диявола, люди 
в руках диявола. 

Людей чекає Божий гнів 

Ті люди, які не приймуть Ісуса, не повірять Йому будуть засуджені Богом, і 
зараз Божий гнів уже перебуває на них. Таке становище людини уже дуже 
небезпечне. 

Від гніву можна втекти 

Божого гніву можна уникнути. І спосіб як його уникнути – це покаяння. Коли 
людина кається, Бог прощає гріхи і приймає людину як свого сина чи доньку. 

Гнів замінюється любов’ю і прийняттям. 

Бог кожну людину спонукує до покаяння 

Іван запитує, хто вам сказав іти до мене7 Чому ви прийшли? Те що ви 
прийшли показує що у вас є страх, є бажання щось змінювати. Ви розумієте, 
що вам потрібна допомога. Звідки у вас це все?  

Бог у кожну людину дав сумління, яке не дає нам спокою. Яке підіймає нас і 
змушує іти шукати правду.  

Сам факт цього підтверджує, що тобі потрібне покаяння.  

Що тобі потрібно визнати себе грішником, і попросити прощення у Господа.  

Без визнання себе винним і грішним покаяння не буває. 



Покаяння – це переміна життя 
8. Тож принесіть плоди, гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі: Маємо 
батька Авраама! Бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей 
Авраамові. 

Покаяння має мати плід. 

Справжність або не справжність покаяння показує життя людини. 

Що таке покаяння? 

Це грецьке слово metanoia і буквально означає "зміна розуму".  

Покаяння - повне відвертання від гріха і повернення до Бога.  

Ви йшли в одному напрямку до гріха, до темряви, до бунту, і раптом 
ви розвертаєтесь і починаєте іти до Бога і послуху Його слову. 

Тут не йдеться про поступовий розворот.  

Ну я відмовився від горілки, але я не можу повністю відмовитися від 
алкоголю , тепер я буду вживати лише пиво. Або я лише один раз на 
тиждень буду напиватися замість кожного дня.  

Мені розповідали про одного хлопця, який займався порнографією. 

Він вже хотів залишити, але не міг. Він розумів що з часом він все 
глибше і глибше. Він залишав на кілька днів, а потім заходив і не міг 
вилізти. 

Одного разу він упав перед Богом і покаявся. І після цього більше 
ніколи не дивися порнографію. Він відмовився від фільмів, він почав 
оминати кіоски з розпусними журналами. Він сав вільним, коли 
розвернувся на 180 градусів. 

Але він не тільки перестав дивитися погані картинки, але почав 
звертатися до Бога. Розвернутися від гріха, це лише половина діла. 

Повернення до Бога – це ключ до остаточної перемоги. Той час, що він 
витрачав на гонитву за гріхом, він почав витрачати на пошуки Бога, 
на роздуми над Його словом.  

Кожного разку, коли він хотів купити журнальчик. Замість того він 
їхав у книгарню і купував християнську книгу, або жертвував кошти у 
церкву. 

Покаяння друзі, це не лише розворот від гріха, це поворот до Бога. 
Людина не може своїми зусиллями перестати грішити, лише крокуючи 
до Бога ми позаду залишаємо гріховний стиль життя. 

Почніть час, який ви витрачали на гріх витрачати на служіння Богу. 
Читання Біблії, перебування і церкві. Кошти, які ви витрачали на гріх 
витрачайте на служіння ближньому, витрачайте їх на Божу роботу.  

Покладайтеся на віру, а не на традиції  
Маємо батька Авраама! Бо кажу вам, що Бог може з цього каміння 
підняти дітей Авраамові. 

Як правило коли ти починаєш з людиною серйозно спілкуватися на тему 
віри, покаяння. То відразу можна почути таку фразу: я ходжу до церкву і в 
мене є моя віра, віра моїх батьків. 

Євреї вважали, що якщо вони народилися євреями, то їхня духовність або 
віра, або покаяння не важливі. Я народився віруючим. Я народився євреєм. Я 
народився православним. Я народився баптистом… 

Але Іван наголошує, що твоє походження, твоя традиція не має нічого 
спільного з станом твого серця. І Бог буде дивитися не на походження, не на 
традицію, а на віру.  

Щоб отримати благословіння, яке обіцяне було Авраама, потрібно бути не 
просто нащадком Авраама, а бути таким як був Авраам. 

Покаяння нічого не означає, якщо воно не приводить до перемін у житті.  

 



Висновок 
Покаяння – це ключова частина християнського життя. Воно ніколи не буває 
приємним – а якщо приємне, то це означає що ви не все робите правильно.  

Покаяння має одну мету – примиритися з Богом і прийняти від Ісуса 
прощення гріхів. 

Гріх це наша спільна проблема. І проблема у тому, що гріх дуже не 
подобається Богу.  

Гріх дуже мучить і він задаватиме болю і муки до тих пір поки не буде 
прощеним.  

Тому так важливе покаяння. Без покаяння не буває прощення.  

Якщо ти хочеш бути вільним від гріха, Біблія закликає вас до покаяння. Це те 
про що говорив Іван.  

Ісус знову прийде і нам потрібно підготуватися до Його приходу. Ти 
готовий? Ваші дороги рівні? Ваші вулиці чисті? Чи там ще повно сміття? Ви 
готові зустріти царя? 

Якби Він прийшов цієї ночі, чи знайде він тебе у порядку? Чи очищене твоє 
життя?  

Якщо ти не маєш відповіді, це означає що цю роботу тобі потрібно зробити 
негайно.  

Чи маєте ви у чому каятися? Якщо так то прямо зараз відверніться від гріха, 
зробіть 180 розворот, і повертайтеся до Бога.  

І ваше життя буде відремонтоване і ви будете сміливо чекати проходу царя. 

Якщо ви розумієте, що це потрібно для вас повторюйте молитву за мною. 

 

 

 

 

 

Господи, я вірю що Ти є. Я хочу бути частиною твоєї сім’ї. Прошу 
Тебе пробачення за своє минуле життя. Прости мені всі гріхи, 

омий Своєю кров’ю.  

Прости, що слухався сатану і дав йому зруйнувати своє життя. 
Господи стань моїм Спасителем і Господом. 

Мені потрібні переміни, які можеш зробити лише Ти. Господи 
зроби мене новою людиною, членом Твоєї сімї. Дай мені сили для 
повної перемоги над гріхом. Я хочу бути Твоїм на усе життя і на 

всю вічність.  

Я хочу віддати Тобі своє життя, аби воно прославляло Тебе. 

Амінь! 

 

 

. 
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