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В чому ж насправді цінність Різдва?
Перша світова війна розпочалася в серпні 1914 ро-
ку, а коли вона закінчилася, світ змінився, цілі куль- 
тури зазнали переміну парадигм. Кордони зсу-
валися туди-сюди, мільйони людей поклали на 
олтар війни своє життя. Буквально через кілька 
місяців після початку бойових дій ворогуючі сторо-
ни почали застосовувати тактику “окопної війни”, 
стратегічна ціль якої – вимотати ворога у тривалій 
позиційній боротьбі (найбільш витривалий і ставав 
переможцем). Тому Перша світова і розтяглася на 
чотири роки жорстокого протистояння.

Ось чому разючим контрастом серед цієї 
нелюдяності стала така подія. Розказують, що в 
день Різдва, 25 грудня 1914 року, один солдат ви-
сунув з окопу свою голову й почав роздивлятися 
буферну зону між позиціями ворогуючих армій. 
Ворожі снайпери не почали в нього стріляти, і це 
його обрадувало.

Тому, замість того щоб жбурнути у воро-
жий окоп кілька гранат, він кинув туди декілька 
консервних банок солоної яловичини – бага-
тьом солдатам з обох сторін часто не вистачало 
найнеобхіднішого, вони постійно були на межі 
голодування. Минуло дві-три хвилини, і біля око-
пу цього солдата почувся глухий звук, щось упало 
на землю. То були пачка кави та якісь солодощі – 
знак ввічливості, відповідь “з іншого боку”.

Поступово солдати ворогуючих армій почали 
обережно вилазити зі своїх земляних “домовин” 
і обмінюватися жартами, гумором, які одразу ж 
перекладалися на німецьку або англійську мову. 
Потім влаштували спільний обід на імпровізованих 
столиках, почали дарувати одне одному (вороги 
ворогам) листівки і, нарешті, зіграли з ворогуючою 
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командою в футбол. Лунали вигуки підбадьорення, 
доброго гумору, доброзичливого азарту. День 
закінчився рукостисканнями, посмішками і навіть 
молитвами одне за одного.

Але 26 грудня командування обох сторін за-
боронило подібні витівки під загрозою смерті, і 
вороги знову почали жорстоко знищувати один 
одного. Промінь надії швидко згаснув серед 
суворої реальності війни, і протягом року більшість 
учасників того братання загинуло. 

То була визначна подія в історії війн, вра-
жаючий прояв доброти та ласки серед жахливої 
ворожнечі. Але чому так сталося? І чому саме в 
Різдво? Чи ця історична подія містить щось таке, 
про що ми всі маємо знати? Чи можемо сказати, 
що суть Різдва – подарувати нам надію серед мо-
року зла? Що взагалі для нас є Різдво сьогодні? 
Дарунки, ялинка, святкування? А може, депресія, 
ностальгія, старі фільми? Чи, може, відчуття вдяч- 
ності та обов’язку?

Різні погляди
Якщо ви запитаєте людей про значення Різдва, то 
погляди більшості з них напевно будуть оберта-
тися навколо тих цінностей, що були показані в 
наведеній вище ілюстрації про братання. Тобто що 
Різдво – це час, коли ми виявляємо до ближніх ла-
ску, турботу, коли помічаємо навколо себе інших 
людей і забуваємо (хоча б на якийсь час) про все, 
що нас відрізняє одне від одного.

Біблія, однак, зображує Різдво зовсім по-
іншому – це історія про прихід у наш світ Ісуса. 
Згідно християнського вчення, Різдво є святку-
ванням народження Ісуса Христа. Коли Він на-
родився, ця подія була засвідчена словами: “На 
землі спокій, у людях добра воля!” Погодьтеся, 
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фраза “спокій і добра воля” дуже нагадує згада-
не вище братання в окопах! Виникає питання: 
як саме поєднуються спокій і добра воля? І яке 
це має (якщо взагалі має) відношення до нас 
сьогодні?

Зруйновані стосунки
Спочатку відзначимо, що спокій (мир) і добра воля 
є ознаками дружності. А дружба – то стосунки. 
І якщо друзі розійшлися, руйнуються і стосунки. 
Таке трапляється, коли хтось із друзів не виконує 
своїх обов’язків як друга або сам відчуває, що 
його просто використовують, не зважають на 
його потреби чи сподівання. Як наслідок – довіра 
змінюється недовірою, дружність – страхом та во-
рожнечею. То вже початок війни. Були друзями – 
стали супротивниками.

Як же відновити розірвані стосунки? У Першій 
світовій ситуація була такою: одна сторона вважа-
лася загарбником, тому інша сторона мала розби-
ти ворога, відкинути його до кордонів, перекона-
ти, що його агресія аморальна, і провчити, щоб він 
більше такого не повторював. Однак загарбник із 
цим не погоджувався й був переконаний, що має 
право домагатися своїх інтересів. Ситуація зайшла 
в глухий кут, і війна тривала, доки обидві сторони 
не виснажилися і змушені були врешті-решт при-
пинити військові дії та укласти мир.

Але цей мир тривав лише двадцять років, після 
чого знову почалася світова війна. Чому? Тому що 
не були відновлені справжні стосунки (дружба, що 
будується на довірі) – такі, як були колись. Насправді 
протягом тих двадцяти років одна сторона просто 
гнобила іншу. Стосунки залишалися зруйновани-
ми, тому що нічого, по суті, не змінилося. Коренем 
проблеми була кривда, і ця кривда зосталася й за-
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важала сторонам повернутися до колишніх справді 
дружніх відносин.

Цей приклад ілюструє сумну реальність людсь- 
кої природи. Ми, люди, (дозвольте мені непри-
криту правду) в серці своєму настільки егоїстичні, 
що постійно прагнемо собі найкращого та най- 
більшого. Така хибна позиція – коли ми постійно 
шукаємо власного зиску – неминуче призводить 
до конфліктів. Більше того – до порочного кола 
безперервних конфліктів, адже егоїстичні амбіції 
постійно підживлюються.

Необхідність відновлення стосунків
Біблія вчить, що ще задовго до приходу Ісуса Хри-
ста саме егоїзм став причиною того, що людство 
зважилося на непослух Богу, своєму Творцю. Пер-
шим людям закортіло незалежності. Цей вибір 
вказує на нестримне бажання людей власноруч 
будувати свою долю. Але коли вони зробили в 
цьому напрямку перший крок, то зруйнували свої 
стосунки з Богом. Біблія називає це смертю. То не 
була миттєва фізична смерть – то було відчуття 
неминучості смерті, що збільшувалося через по-
ступове старіння тіла і стало результатом злих 
вчинків, які Біблія називає гріхом.

Отже, людські істоти, створені за Божою подо-
бою і призначені для вічних дружніх стосунків із 
Творцем, через власний бунт і непокору раптом 
стали смертними створіннями. І тепер людство 
приречене терпіти жахливі наслідки свого фаталь-
ного хибного рішення вийти з-під захисту Бога, 
залишити близькі стосунки з Ним. Більше того: 
через те, що Господь подарував першим людям, 
Адаму та Єві, владу над землею, їхній хибний вчи-
нок спотворив не лише їхнє життя та життя їхніх 
нащадків, але й увесь цей світ. Втім, сьогодні ми 
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приймаємо ті ж самі хибні рішення, які призво-
дять до такого ж руйнування стосунків з Богом. 
Своїм життям ми повторюємо жахливу помилку, 
яку зробили перші люди багато століть тому, й 
отримуємо ті ж самі гіркі наслідки.

Після сказаного напрошується природний 
висновок, що людство, розірвавши узи дружніх 
стосунків з Богом, має тепер якось владнати ство-
рений розлад, відновити втрачені стосунки. Наша 
щоденна бутність лише підтверджує цей сумний 
факт: людство має виправити свою жахливу по-
милку. Але постає дилема: як можуть гріховні 
людські істоти, поневолені своїми егоїстичними 
бажаннями, виправити ситуацію, якщо вони 
згрішили непослухом перед Самим вічним Богом, 
своїм Творцем? Це неможливо.

Прихід Ісуса
Увійдіть у Різдво. Точніше, введіть у Різдво Ісуса. 
Адже Різдво – то початок Божої відповіді на про-
блему всього людства. Бог знав, що людство не-
спроможне саме відновити з Ним мир, як би воно 
не силувалося. Кажучи метафорично, воно має 
“повернутися в Еден”, щоб виправити свою по-
милку й почати все спочатку. Але це, зрозуміло, 
неможливо.

Ось чому Бог послав Свого Сина – щоб Він зро-
бив те, чого неспроможні зробити ми. Нам добре 
відома історія про те, як у ніч народження Ісуса ян-
голи з’явилися пастухам зі звісткою про мир на землі 
та добру волю в людях. То було проголошення не 
просто перемир’я, а вічного миру. І йшлося не про 
той мир, який встановлюється після завершення 
бойових дій між країнами чи індивідуумами, а про 
усунення того відчуження, що установилося між Бо-
гом та людством. Творець запропонував вирішення 
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основної проблеми людства, яку ми самі вирішити 
ніколи б не змогли. Назва цієї проблеми – гріх. Коли 
Ісус прийшов у наш світ, то серед мороку зла засяяв 
промінь любові, співчуття і турботи (як під час бра-
тання виснажених в окопах вояків у 1914 році). Але 
Христос цим не обмежився.

Народившись немовлятком у сповненому 
хаосом світі, Божий Син подарував кожному з 
нас шанс відновити свої стосунки з Богом, повер-
нутися до тих відносин, що були зруйновані ще 
в Едені, коли людство вирішило стати незалеж-
ним. Замість того, щоб вимагати від нас кропіткої, 
важкої та, до того ж, марної праці якось поверну-
ти Його прихильність, Бог Сам прийшов у цей світ, 
щоб повернути нас до Себе.

Ісус ходив по цій землі для того, щоб, прожив-
ши довершене безгрішне життя, вказати людству 
шлях повернення до Отця. І ще для того, щоб 
смертю Своєю заплатити ціну за всіх нас, за всю 
нашу пихатість і егоїзм, за всі наші злі вчинки. Він 
прийшов до наших “окопів” зневіри та смерті, 
щоб дати надію і життя – вічне життя.

Ось яке Різдво святкують християни. Бог явив 
мир та добру волю людству, яке внаслідок власного 
свідомого вибору стало Його ворогом. Прихід Ісуса 
свідчить про те, що Бог і досі нас любить і прагне 
вказати нам шлях до праведності, завдяки якій 
ми зможемо бути з Ним вічно. Отже, для христи-
ян Різдво – це не просто святкові страви та обмін 
дарунками, але й неймовірна надія, що наступного 
року цей світ справді може змінитися на краще.

Мир, доступний кожному
В день Різдва 1914 року якийсь солдат, чиє ім’я за-
губилося в історії, вирішив зробити перший крок 
для відновлення стосунків, що були зруйновані 
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жахливим трагічним кровопролиттям на західному 
фронті. Його приклад заохотив інших, внаслідок 
чого дружба та любов запанували на полі бою. 
І хоча це тривало лише день, то було справжнє 
диво, в яке до того ніхто б не повірив.

Для християн справжня суть Різдва полягає в 
тому, що Ісус зійшов зі славних небес на землю, 
став людиною, щоб жити з нами “в окопі” цього 
занапащеного світу, страждаючи від усього того 
зла, що спіткає нас. Він прийшов, щоб сплатити 
ціну за все те зло, яке людство вчинило, перетво-
ривши цей світ на дуже небезпечне місце. Але, на 
відміну від того солдата, який ініціював братання, 
Христос відновлює стосунки між нами та Богом 
назавжди, не лише на один день.

Отже, основну суть Різдва можна висловити так: 
Ісус прийшов врятувати людей від їхніх гріхів, щоб 
ті, хто увірують в Нього, могли повернути втрачені 
колись правильні стосунки з Богом і насолоджува-
тися повнотою життя, яскравою дружбою з Ним, 
кульмінацією якої стане вічне життя з Ним на небе-
сах. Ось який дарунок ми святкуємо в день Різдва!

Можливо, ви лише зараз вперше усвідомили, 
що ваші стосунки з Богом зруйновані, вперше 
зрозуміли, як багато Він зробив для вас, і бажаєте 
владнати з Ним стосунки?

Якщо ви справді обтяжені смутком через 
зруйновані стосунки з Богом і визнаєте проблеми 
відчуження з Ним; якщо дійсно жадаєте відновити 
відносини з Богом і готові щиро розказати Йому, 
як глибоко жалкуєте про всі свої хибні рішення та 
гріховні вчинки; якщо ви насправді вдячні Богу за 
все, що Він зробив для вас, являючи Свою любов; 
якщо все, що ми перерахували, відповідає стану 
вашого серця, ви можете помолитися Богу при-
близно такою молитвою:
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Любий Боже, я дуже жалкую через те, що на-
магався будувати своє життя без Тебе, Воло-
даря Всесвіту. Дякую Тобі за те, що Ти так лю-
биш мене, незважаючи на мої гріхи. Дякую за 
Ісуса, Який помер за мої гріхи, щоб я міг мати 
близькі стосунки з Тобою. Прости мої гріхи й 
допоможи жити для Тебе, дай сили відсьогодні 
присвятити Тобі все своє життя.
Якщо ці слова дійсно відображають ваші по-

чуття та бажання, це означає, що віднині ви живе-
те з Богом, проходите свій життєвий шлях разом 
з Ним. Цей шлях не завжди буде легким, але, 
відновивши стосунки з Господом, ви стали новою 
людиною – не безгрішною, але справді новою, 
прощеною. Ще залишилися деякі погані звички у 
вашому житті, з якими ви будете боротися і, мож-
ливо, інколи терпітимете невдачу, але все одно 
тепер усе змінилося. Адже відсьогодні Сам Бог 
буде допомагати вам – підійматиме, вказуватиме 
шлях. Інколи буде важко, але Він ніколи не поли-
шить вас, завжди зміцнюватиме на шляху віри.

Раджу вам частіше читати в Біблії про те, як 
Бог любить вас в Ісусі Христі. 

Місія “Біблійний радіоклас” публікує засновані  
на Біблії матеріали, щоб допомогти людям краще 
зрозуміти нове життя у Христі й навчити їх жити  

з Ісусом день за днем.

Якщо ви ще не отримували, але бажаєте отримувати 
ці матеріали, будь ласка, заповніть картку передпла-
ти, що додається, і надішліть її на одну з адрес місії.




