
Для чого прийшов Ісус Христос? 

Вступ: 
Ви коли небудь бачили людину, яка втратила пам'ять?  

Чим відрізняють люди без пам’яті, від людей у яких все добре?  

Я прийшов в себе в листопаді 2014 року у якомусь дворі двоповерхового 
цегляного будинку, на колесі вантажівки, яка  була наполовину вкопана 
в землю. Було темно… 

Без паніки, чомусь дуже спокійно почав умати, де я і що я тут роблю: 
не подвір’я, ні вулиці не впізнавав і не міг збагнути яка зараз година 
доби. 

Піднявся, пішов по стежці, по дорозі стало доходити, що я не тільки 
не розумію куди йду, але і те, як мене звати. 

Почав оглядати себе, жодної речі не впізнав: пуховик, товста шапка, 
на плечах рюкзак, в рюкзаку зошити, в кишені куртки паспорт і 
гаманець. Схопився за паспорт, побіг до ліхтаря щоб роздивитися. 
Фото не знайоме. Прізвище, ім’я і решту даних мені нічого не 
говорили.  

В гаманці банківські картки, водійське посвідчення. Грошей немає. 
Знайшов свій телефон – він не включився.  

І ось тут почалася паніка: я зрозумів, мені потрібна допомога. 

Людина яка втратила пам'ять не знає хто вона. Не знає де вона? І не має 
уяви, що робити далі. Вона не розуміє навіть як її можна допомогти. 

Людина без пам’яті втрачає свою ідентичність, втрачає своє життя. 

Єдиний спосіб допомогти цій людині, це або повністю починати життя 
з чистого аркуша, або спробувати щось пригадати. 

Більшість людей сьогодні не можуть дати відповіді на прості 
запитання. 

• Хто ти? 
• Для чого прийшов у цей світ? 
• У чому полягає зміст життя? 

Запитання які щойно прозвучали це ніщо інше як місія. Місія життя 
людини. 

Якщо людина не знає і не розуміє своєї місії вона може витрати своє 
життя на марно.  

Це щось схоже на людину, яка приїхала в Київ на вокзал, вийшла 
з приміщення і підійшла до першого зустрічного таксі і на запитання 
куди їхати не знає що сказати. 

Цей чоловік знає як і більшість людей, куди йому не потрібно. Він 
знає, що йому вже не хочеться сидіти на вокзалі, хоче щоб було краще, 
цікавіше, веселіше, більше, більше і більше… А куди їхати? Він не знає! 

Куди його повезе таксі? 
Якщо він натрапить на справжнього таксиста, який знає свою 

ціль, знає свою місію і знаходиться на своєму місці. 
А він приїхав на вокзал заробляти гроші. Він запитає про гроші, які 

є в пасажира і запропонує максимальний маршрут на ці гроші. 
Навколо повно людей, які навіть не замислюються над тим, що 

просто їдуть в нікуди. І є просто пасажирами у чийомусь таксі. 
Місія – це те, заради чого людина живе і діє. 



Луки 4:16-22 
16 І прибув Він у Назарет, де був вихований, увійшов за Своєю 
звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. 
17 Дали Йому книгу пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, Він знайшов 
місце, де було написано: 
18 Дух Господній на Мені, бо Він помазав Мене благовістити убогим, 
послав Мене [зціляти розбитих серцем], проповідувати полоненим 
визволення, сліпим — прозріння, і пригноблених відпустити на волю; 
19 звіщати рік Господнього помилування! 
20 Згорнувши книгу, Він віддав її слузі, та й сів, а очі всіх у синагозі 
пильно стежили за Ним. 
21 І Він почав говорити до них: Сьогодні, коли ви чуєте, виконалося це 
Писання. 
22 Усі були свідками Йому, дивуючись словам благодаті, які линули з 
Його уст. Тож вони казали: Хіба це не син Йосифа? 
Перед нами постає Ісус на самому початку своєї діяльності. Як ніхто з 
людей Він чітко розуміє, що його час обмежено 3 роками, і перед Ним 
стоять великі глобальні речі, які потрібно встигнути здійснити. 

Тут у цій синагозі на своїй батьківщині Христос розкриває Свою 
програму дій. Проголошує Свій маніфест. 

Він чітко вказує на те:  

• Хто Він 
• Для Чого Він прийшов 
• І Що має робити 

Найголовнішим для Ісуса була проповідь Євангелії. 

Немає нічого більш важливого для людини, ніж розуміти 
Євангеліє Ісуса Христа. 

В цьому уривку Ісус відкриває 6 причин для чого Він прийшов. 

1. Для того, щоб благовістити убогим 
Дух Господній на Мені, бо Він помазав Мене благовістити убогим… 

Що означає благовістя убогим?  

Чому Ісус говорячи про благовістя обирає своєю цільовою аудиторією 
саме вбогих?  

Хто такі убогі? 

Убогі – це ті які не мають засобів для існування, позбавленні впливу, 
статусу чи честі. 

Бідні люди найбільше потребують захищеності і надійності. Бідна 
людина повністю залежна від інших. Вона безпорадна. 

Хто з вас бачив нужденну людину на вулиці? Чим займаються бідні 
люди? Вони простять, вони простягають руки в надії отримати. Це 
люди, які знаходяться в залежності від милості інших. 

Ісус прийшов, щоб принести добрі новини тим, хто розуміє, що 
потребує допомоги. 

Він прийшов, щоб допомогти. Але не просто дати гроші, дати роботу, 
дати машину, чи будинок. 

Найбільша потреба людини – це насправді не гроші. 

Найбільша потреба людина – це пізнання Бога. 

Ще колись Блез Паскаль зрозумів 

Лише Бог може заповнити порожнечу в серці кожної людини. Ніщо 
з створеного людиною не може заповнити її. Лише Бог, Якого ми 

пізнаємо через Ісуса Христа, заповнює цю порожнечу. 



Люди різними  способами намагаються вгамувати свою нужденність. 
Хтось відносинами, алкоголем, грошима, розвагами, інтернетом, хобі, 
подорожами… Ніхто не може задовольнятись цими речами, бо вони є 
надто малими, щоб заповнити отвір, який може заповнити лише Бог.  

Найгірше, коли людина маючи гроші думає, що її Бога не потрібно. 

Спілкуючись з багатьма людьми я чую і бачу, що у них є проблеми. І 
напевно, якби десь у світі оголосили конкурс по вмінню бачити 
проблеми, то без сумніву українці виграли б у цьому конкурсі. 

Але коли у спілкуванні ти кажеш, що тобі потрібен Бог, то людина з 
розчаруванням зітхає і каже, що очікувала якоїсь більш відчутнішої 
допомоги. 

Найбільша проблема усіх людей, що ми не правильно ставимо діагнози 
нашим проблемам. 

Якщо ви відчуваєте потребу в Бозі, ви бідні, вбогі, то для вас є Добрі 
новини.  

Ісус каже, що лише усвідомлення себе бідним можна отримати Добру 
Новину. 

 

 

 

 

 

 

Розповідають про один випадок з життя відомого німецького 
пастора Вільгельма Буша. 

Цей випадок трапився в 30-х роках в Німеччині, між першою світовою 
і другою світовою. У країні страшне безробіття і інфляція. Ціни за 
день могли вирости в 2 і в 5 разів.  

Одного дня пастор зустрів молодого чоловіка, який був дуже сумним. 
Пастор запитав, чому той такий сумний. Той відповів: життя таке. 
Роботу втратив, дружина захворіла, діти їсти хочуть і жити ніде. 

Тоді пастор звернув Його увагу на Біблію і порадив кожного дня 
читати і роздумувати над прочитаним. 

Через деякий час вони зустрілися знову, і цю людину було не впізнати. 
Він світився від радості. 

Як виявилося, його обставини не змінилися; роботи він не знайшов, 
дружина е видужала. Але він був щасливим, бо відчував Ісуса поруч у 
всіх своїх труднощах. Господь укріпляв Його своїми обіцянками, 
потішав і давав сил для життя і боротьби. 

Змінилися не обставити, змінилося відношення. 

Євангеліє – це добрі новини для людини.  

Якщо ти хочеш розуміти хто ти, для чого народився, для чого жити, ти 
маєш почути Євангеліє від Ісуса. 

Ісус прийшов, щоб звіщати Добрі Новини. Але щоб їх почути і бути 
здатним прийняти потрібно відчути потребу в Бозі. 

Євангеліє – це добрі Новини 

 

 



2. Щоб зціляти розбитих серцем 
 

послав Мене [зціляти розбитих серцем] 

Термін розбите серце дуже широко використовується у нашому 
суспільстві, що часто виглядає як романтика. 

Але це далеко не так. Це розриваюче, жахливо руйнівне, відчуття, яке 
вимагає твоєї уваги. Таку біль не можливо приглушити нічим. 

Розбите серце може бути в мами, яка почула від лікаря, що її дитинка 
померла в утробі. Або в дитини, яка дізнається що у тата рак. 
Зруйновані відносини, виснажлива депресія, мрії, які помирають і 
руйнуються прямо на ваших очах. 

Бути розбитим серцем – це втратити надію, розчарувати у собі у житті і 
в людях.  

Сьогодні маса людей, які втратили ціль, живуть в депресії, в зневірі 
через свої гріхи.  

Коли люди переживають такий стан у душі, вони самостійно 
намагаються зцілитися. Хтось просто починає займатися спортом, 
хтось вдається в релігійність, хтось іде до ворожки. Хтось починає 
пити, хтось закінчує життя самогубством. Але друзі це ж не зцілення. 

Уявіть, що ваше серце зупиняється, і вам потрібна дуже ризикована 
операція на відкритому серці. У лікарні є кілька лікарів, які 
стверджують, що вони професіонали, але тільки у одного є 
бездоганний послужний список – він ніколи не помилявся на операціях. 
Все що Він робить, усе бездоганно.  

Ви б вибрали лікаря з меншим досвідом або з гіршою 
результативністю? Ні, якщо ви цінуєте своїм життям. 

Бог – єдиний Лікар, який може повністю зцілити розбите серце, і Він 
ніколи не терпів невдачі у Своїй здібності зціляти. Сара, Давид, Осія… 
У всіх них були розбиті серця, з різних причин – безплідність, 
ганебний слід гріха, кохання без відповіді – і Бог зцілив їх усіх. 

Розбите серце – це відкрите серце, а відкрите серце дуже вразливе.  

В цей період вразливості, Бог може бути вашим пристановищем. 
Дозвольте Ісусу наповнити вас зціленням. 

Ісус прийшов, щоб зціляти поламані серця. Він Єдиний хто може це 
зробити. 

Ісус прийшов до нас, до таких людей, щоб зцілити наші серця, дати 
надію, дати ціль життя, дати прощення і мир у душі. Перед нами Той, 
на кого можна покластися. Той Кому можна довіритися. 

Якщо ти переживаєш у своєму житті драму. Твоє серце кричить від 
болю і твоя подушка мокра від сліз. Друже сьогодні Господь хоче тобі 
подарувати зцілення. Іди до Нього, розкажи Йому про все.  

Він прийшов, щоб зцілити зламаних серцем. 

Євангеліє – це зцілення  

 

 

 

 

 



3. Щоб проповідувати полоненим визволення 
проповідувати полоненим визволення 

Хто такі полоненні? 

За звичай люди вважають, що полонені – це ті кому обмежили свободу 
дій. Це ті хто сидить в тюрмі.  

А вільні – це ті, хто може робити все що хоче. 

Люди, які живуть без Бога мають девіз: роби, що хочеш, не дай себе 
обмежити, візьми від життя все, бо ми живемо один раз. А це означає: 
гріши без обмежень. 

Кожен хто не знає Божої істини обманутий. Хоче бути вільним, а все 
більше стає рабом.  

Сатана обманом спонукує людину на те, що неправильним способом 
задовольняти природні потреби людини. 

Людина думає, що вона вільна, коли вона може робити все, що її 
захочеться. Але обман у тому, що свобода – це свобода не грішити. 

Гріх є нашим заклятим ворогом, у ньому немає нічого доброго, за ним 
завжди іде зло і смерть, обман і рабство.  

Коли людину звільняють з в’язниці, навряд чи комусь захочеться 
туди повернутися знову. Коли з рук знімають наручники, ви не 
захочете, щоб їх наділи знову.  

Лише божевільна людина може сказати лікарю, який відкачав від 
передозування наркотиків і тому хто врятував життя: «Дякую вам 
велике лікарю! Ви відкачали мене і спасли моє життя, тепер я знову 
можу вживати наркотики скільки захочеться». 

Нажаль ми живемо у такі часи, де слово полон, полонені стали для нас 
дуже свіжими.  

Недавно перед Різдвом відбувся обмін полонених. Один зі звільнених 
зараз проживає в Кременці. Він майже три роки був у полоні. 

Полон – це дуже важка психологічна ситуація. Людина не знає, чи 
буде жити у наступну хвилину. Кожного можуть вбити у будь-який 
момент, бо полонені там ніхто, без прав і правил. 

Його тато їздив його зустрічати ви собі не можете уявити очей 
тата. Як він чекав на той момент звільнення. 

Якщо ти не знаєш Бога, то ти живеш у полоні гріха. Ти залежний від 
своїх звичок. Ти грішник, який страждає від своїх гріхів. 

Тобі конче потрібне визволення. 

І Він прийшов, щоб звільнити тебе від полону твоїх гріхів, від осуду, 
від страху і безнадії. 

Дозволь Йому зняти з тебе ланцюги неправди. Він любить тебе і хоче 
стати твоїм Другом. Він прийшов для тебе.  

Попроси Його простити твої жахливі гріхи, і звільнити, щоб ти міг 
служити Йому. 

Він прийшов, щоб принести свободу. Вона поруч, просто звернися до 
Нього. Почуй Його. 

Євангеліє – це свобода 

 

 

 



4. Щоб проповідувати сліпим прозріння 
 проповідувати полоненим визволення, сліпим — прозріння 

Що мається на увазі під словом сліпі? 

Ви коли небудь бачили сліпу людину?  

В моїй церкві в Дубно є людина, яка не бачить з 90-х років. Ця людина 
не бачить людей. Не бачить предметів, не бачить дороги. Вона 
повністю залежна від допомоги інших. Вона сприймає життя за 
допомогою інших органів чуття. На слух, на дотик.  

Я впевнений, що окрім фізичної сліпоти є ще одна гірша за фізичну.  

Духовна сліпота – це найгірший вид сліпоти. 

У світі є люди, які дуже розумні, мають гарну освіту, гарну роботу, але 
немислимо сліпі до Божого.  

Духовно сліпі люди – це не віруючі, яким сатана осліпив розум, щоб 
вони не могли пізнати Ісуса. Ісус прийшов для того, щоб дати зір 
фізичний і духовний.  

Духовна сліпота – це коли людина не сприймає не чутлива і не хоче 
розуміти істину.  

Як правило духовно сліпа людина не усвідомлює своєї проблеми.  

Бог нас так створив, що більшість того як ми сприймаємо життя – це 
повністю залежить від нашого зору. 

Якщо ми так підпорядковані фізичному зору, то наскільки важливе, те 
як справи з нашими духовними очима.  

Те що ви шукаєте духовними  очима, на що дозволяєте дивитися, буде 
радикально впливати на ваше життя, бажання, вибір, слова і дії. 

Ісус прийшов, щоб принести прозріння. Він Той хто відкриває очі. 
Він Той, Хто відкриває справжню реальність, справжній стан 
речей про життя, про гріх, про істину. 

Євангеліє – це правильне сприйняття життя 

5. Відпустити змучених і звіщати помилування 
і пригноблених відпустити на волю;  звіщати рік Господнього помилування! 

Про що йдеться тут? 

Рік Господнього помилування – це ювілейний рік.  

Цей рік наставав після семи суботніх років. Тобто через кожні 50 років. 
У цей рік всі євреї раби мали бути визволеними від рабства і їм 
поверталася їхня земля, всі борги прощалися. Це повеління Бог дав 
євреям. За всю історію це повеління не було виконано у повній мірі 
ніколи. 

Євреї вірили і сподівалися, що ювілейний рік настане коли прийде 
Месія.  

Служіння Ісуса – це відповідь на потребу кожної людини. Його 
Євангеліє – це Євангеліє звільнення. До Ісуса йшли маса людей, вони 
довіряли Йому і вірили у Нього. 

Сьогодні Ісус так само які і тоді обіцяє справжню свободу, справжнє 
звільнення. Справжнє помилування. 

Коли ти прийдеш до Господа, Він помилує тебе. 

Помилувати – це звільнити від заслуженого покарання. 



За гріх ми всі заслуговуємо справедливого і жорстокого покарання. 
Наш гріх – це не просто прояв наших бажань, наш гріх це бунт проти 
Бога.  

Своїми гріхами ми плюємо Богу в обличчя, своїми гріхами ми 
зневажаємо і нехтуємо Всевишнім. Таке не може бути не покараним. 

Біблія з усім авторитетом заявляє, що не буде жодного грішника, який 
зможе врятуватися від Божого гніву без Ісуса Христа. 

Євангеліє Ісуса Христа – це можливість почати нове життя.  

Бог задумав у Своєму Законі для Ізраїлю можливість почати життя 
спочатку.  
Різне могло трапитися. Хтось не мудро і нерозважливо відносився до 
життя і розтринькав усе. Бог через 50 років давав другий шанс. Земля 
поверталася, борги списувалися. Можна було починати все з початку. 

Друже, у тебе реальна можливість сьогодні почати жити по-новому. 
Для того потрібне лише одне. Твоє рішення!. 

Рішення повірити і прийняти Євангеліє Ісуса Христа. Сьогодні ти 
будеш вільним від гріха і покарання. 

Хватить мучитися, хватить гнути спину. Настав час почати жити по-
справжньому. 

 

 

 

 

Висновок 
Немає нічого більш важливого для людини, ніж розуміти Євангеліє Ісуса 

Христа. 

Як вам список того, що робить Ісус, коли приходить у життя? 

- Добрі новини 
- Нові почуття 
- Свобода 
- Новий зір 
- Прощення і шанс нового життя 

Дещо з цього приходить відразу, дечому потрібно вчитися протягом 
усього життя.  

Це все у вільному доступі. Це лежить на поверхні. Просто повір і 
користуйся. Прийми і живи відповідно цього. 

Є історія про двох людей, які дуже хотіли потрапити в Америку. 

Вони продали усе своє майно, щоб придбати квитки на океанський 
лайнер, який відчалював у Нью-Йорк. За залишок грошей, вони купили їжу, 
трохи хліба і сиру, щоб мати за що жити протягом двох тижнів. 

Перші кілька днів хліб і сир були смачними. Але починаючи з десятого 
дня хліб їсти було все складніше і складніше. Сир почав погано пахнути. 

Кожного дня вони гуляли по палубі, заходили в їдальню, де з заздрістю 
дивилися на інших пасажирів, які смакували неймовірними продуктами. Деякі 
з них вони бачили вперше у житті. 

Нарешті вони наважилися підійти до каюти стюардів і благали, щоб 
якщо можна, щоб їм дали роботу, щоб вони могли заробити, щоб бодай раз у 
день поїсти. 

Але на їхній подив, вони з’ясували, що всі обіди вже оплачена разом з 
квитком, який вони купили. Якби вони були уважні, то могли б усі поїздку 
нормально і смачно харчуватися. 
Друже купуй квиток, там усе включено. Відкрий серце для Ісуса, перший 
крок починається, з простої маленької молитви покаяння.  
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