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ПЕРЕДМОВА
ГЕНЕРАЛА 

Головним для Божої волі є здійснення Його плану щодо участі у 
викупленні всього людства, як це ми знаходимо у Від Івана 3:16. Це 
Його «заклик». Це почуття особистої залученості та цілеспрямованого 
життя від заснування Церкви (Дії) до цього дня було наріжним каменем, 
головним напрямком, створеним і направленим «Так бо Бог полюбив 
світ, що дав».

Хоча Божий заклик має чітку спрямованість, більшість погодяться 
з тим, що в його застосуванні непереборне бажання примирення зі 
своїми близькими виходить із самого Божого серця. Партнерство в 
Євангелії, поширення доброї звістки, каскади з самого тронного залу 
Неба, досягають серця кожного, хто відповідає покаянням, яке веде 
до щоденної слухняної віри. Наш досвід «день за днем» спілкування з 
Богом згідно з Біблійним наказом наближує нас до близькості з Ним, 
яка прояснює Його волю до нас і часто виражається в тому, що ми 
описуємо як «наш заклик».

Цілком ймовірно, що ви знали про заклики  «палаючого куща» або 
читали про досвід Павла у Дамаску. Або, можливо, як і я, ви живете з 
таким непереборним відчуттям Бога, тим запевненням, що «Ісус любить 
мене! Це я знаю ...», - що ваше усвідомлення Його волі та мети настає зі 
світанком кожного дня.

Учнівство в Армії – це те, що ми називаємо солдатством, 
безпосередньо пов’язане із закликом, служінням і відокремленням 
задля участі в місії Христа. Заклик Генерала до Місії, новий погляд на 
солдатство в публікації «Покликаний бути солдатом», а тепер «День за 
Днем» - Заклик до Місії, кожен з яких несе просте повідомлення, яке 
визначається як Спасенець, що означає особистий зв’язок з місією 
Армії Спасіння. Ми заявляємо, що Ми Готові. Ми вже помітно Залучені 
– помітна слухняна віра. Ми відповідаємо «так» на Його заклик і 
Беремо Відповідальність зі свого боку, заклик, який нам належить 
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виконати.

У цій книзі Комісіонер Роберт Стріт прийняв заклик Генерала до Армії 
та зробив це особистим. Хоча я усвідомлюю глобальний заклик до 
Армії, я знаю, що він зазнає невдачі – може не вистачить ніг, рук, 
голосу, якщо наші солдати не підтримають це (будуть доступними) і не 
зроблять крок вперед (будуть готовими служити).

З серця, створеного самим Богом, стоїть наша Армія, яка не сховалася 
в окопах, а просувається вперед завдяки Його благодаті, приносячи 
добру звістку, просвічуючи світло в темряві і кидаючи виклик 
несправедливості занадто толерантному світу.

Запрошую вас почути Його заклик на сторінках цієї книги. Прочитайте 
разом зі своїми товаришами «Покликаний бути солдатом». Через Слово 
Біблії почуйте Його голос і станьте мотивованими словами Павла До 
Ефесян 4:1:   «…щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього 
покликано вас». Я роблю це, вважаючи, що найбільше сповнення 
Його заклику виявляється в тому, що кожен з нас стає «день за 
днем» людиною, якою нас закликає бути Бог.

Генерал Брайан Педдел
Міжнародна Штаб-квартира, Лондон
Лютий 2021
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“Я ХОЧУ 
КЕРУВАТИ
АРМІЄЮ ЯКА МАЄ 
БАДЬОРИЙ ЗАПАЛ
ДЛЯ НАШОЇ 
УЧАСТІ
В БОЖІЙ МІСІЇ”

► БУДЬ ГОТОВИЙ
ЗАКЛИК ДО МОЛИТВИ: Бог закликає свій народ підкоритися та 
молитися. Ми повинні бути залученими в духовну боротьбу, в якій ми 
воювали та перемогли на колінах.

ЗАКЛИК ДО СВЯТОСТІ: Ми повинні відображати подібність до Христа 
у всіх аспектах життя, визнаючи, що святість відновлює нашу людяність 
та відносини з Богом, іншими та світом. Кожен Спасенець повинен бути 
живим прикладом Біблійної автентичності.

ЗАКЛИК БУТИ ГОТОВИМ ДО БИТВИ – ЗАРАЗ! Ми повинні розуміти 
терміновість «зараз». Наш світ потребує Христа сьогодні, а не тоді, коли 
ми закінчили працювати над нашими планами! Незважаючи на все, що 
потрібно зробити в рамках нашого руху, ми продовжуємо битися в битві, 
поки зростаємо, зміцнюємо свою рішучість і готуємось до більших битв.
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► БУТИ ЗАЛУЧЕНИМ 
▪ ЗАКЛИК ДО СЛУЖІННЯ: Служіння іншим повинно бути нашим 
пріоритетом місії. Ми повинні цінувати офіцерство, місцеве офіцерство, 
солдатство, прихильників та молодше солдатство, також визнаючи, що 
численні працівники та добровольці Армії Спасіння є ключовими для 
виконання наших завдань.

ЗАКЛИК ДО ПОКЛОНІННЯ: Ми повинні відзначати викупну любов 
Бога через наше поклоніння, шукаючи культурно значущі способи 
об’єднатись у похвалі та подяці, звертаючись до інших та вітаючи їх. 

ЗАКЛИК ДО ВПЕВНЕННОСТІ В ЄВАНГЕЛІЇ: Поділившись доброю 
звісткою Євангелія, ми повинні визнати його силу спасіння та 
перетворення. Силою Святого Духа люди можуть бути звільнені від 
усього, що заважає їм реалізовувати свій даний Богом потенціал.

► БРАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗАКЛИК ДО ВИХОВАННЯ ТА ТУРБОТИ ПРО КОЖНЕ ПОКОЛІННЯ: 
Ми повинні прийняти відповідальність за дітей, молодих людей та 
нових лідерів, оснащувати, вирощувати, розширювати можливості та 
дисциплінувати нашу теперішню та майбутню Армію Спасіння.

ЗАКЛИК ДО ЦІННОГО СПІВЧУТТЯ: Ми повинні захищати інших, шукати 
справедливості, виявляти щедрість і брати участь у викупних акціях.

ЗАКЛИК ДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ: Ми маємо, поза сумнівом, ставитися 
до всіх людей з повагою та співчуттям, пам’ятаючи про свою місію 
задоволення людських потреб в Ім’я Христа без будь-якої дискримінації.

БУДЬ ГОТОВИЙ  БУТИ ЗАЛУЧЕНИМ  БРАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КНИГОЮ
«День за Днем» висвітлює особистий вибір у вирішенні слідувати за Ісусом, 
але також ілюструє користь спільного використання пригод та місій з іншими. 
Книгу можна читати з урахуванням обох підходів. Розділи «Роздуми», взяті 
з цієї книги, призначені як до особистого, так і до групового розгляду, як 
і до дій «Бути» та «Робити». Книга може бути особливо корисною, коли її 
використовують групи місій або корпуси, які хочуть спільно визначити, як 
краще брати участь у місії в мінливі часи.

Під час читання цієї книги ви знайдете  практичне застосування та внутрішню 
силу для свого учнівства.
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БУТИ ТИМИ, ХТО МИ Є
«Серед усіх факторів, які роблять нас придатними для місії, на сьогоднішній 
день найважливішим є те, щоб мати серце відкритим для Бога».

Генерал закликав Армію Спасіння  до місії. Це те, що робить Армія. Ось чому існує 
Армія. Без місії Армія не була б Армією. І особливе те, що  Армія – це рух із місією. 
Частина Універсальної Церкви.1

Є дев’ять конкретних закликів. Вони чіткі та представляють власний зміст. «День за 
Днем», висвітлюючи їх, особливо дивиться на наслідки реагування. Це ставить їх у 
контекст, особливо у відношенні до учнівства. Це також підкреслює єдність і силу, 
що виникають через зв’язок з іншими учнями, але ніколи не відходять від того, 
що наслідування Ісуса – це особистий вибір. Які б стратегії не були розроблені, 
як би не було організовано багато кампаній, ідей чи конвенцій, місія завжди буде 
найбільш достовірно виконуватися щодня, в центрі того, де ми опинимось, будучи 
тими, хто ми є, дозволяючи Богу зробити нас тими людьми, якими Він хоче щоб  
ми стали. І Його формування нас дуже важливо, якщо ми хочемо представляти 
Його та Його місію. По суті, серед усіх факторів, які роблять нас придатними до 
місії, на сьогоднішній день найважливішим є те, щоб наше серце було виправлене 
Богом.

«День за Днем» також відмічає швидку мінливість світу, в якому відбувається 
місія,   світу, в якому, складається враження, що все вийшло з-під контролю. В 
деяких культурах та суспільствах, часто поляризованих, можуть бути настрої 
нетолерантними та, навіть, вороже налаштованими по відношенню до інших 
поглядів, крім своїх власних. Від Ісуса ми дізнаємось, що Бог «Так бо Бог полюбив 
світ…». Його серце для кожного. Наша місія для всіх – зруйнувати бар’єри, 
сприяти порозумінню, принести надію та зцілення. Як це зробив Ісус.

Поширення коронавірусу в 2020 році зробило додатковий та далекосяжний вплив 
на наше життя, спонукаючи нас замислитися над тривожними наслідками багато 
чого, що знаходиться поза нашим особистим контролем. Це наштовхнуло нас на 
нове вивчення того, як ми бачимо світ, зокрема, хто ми є, що робимо і чому. «День 
за Днем» дарує можливість подивитися разом, як ми можемо реагувати на ці 
ситуації, що виникають, і на наші постійно зростаючі виклики.

Генерал Брайан Педдел заохотив використовувати локдауни та відсутність звичної 
активності як можливість «перевести дух». Ця книга може зробити те саме. Це дає 
можливість поміркувати, переглянути, вирішити. І йти за Ісусом, день за днем.

ВСТУП
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПРИВІЛЕЙ І МОЛИТВА
Заклик Ісуса – це на все життя. Це не короткостроковий проект або не  
тимчасове зобов’язання. Також не працює половинчаста або вибіркова 
послідовність. Заклик Ісуса – від самого Бога, який запрошує нас йти 
по життю з Ним. Привілей з усіх привілеїв.

Прихильність на все життя може здатися складною, але Ісус каже 
нам підходити до неї щодня – в межах своєї опіки, довіряючи Його 
керівництву. Це означає, що ми не знатимемо, куди нас ведуть. Нам не 
дають карти або конкретних деталей пригоди, яка розгортатиметься. 
Натомість, нам дають обіцянку, гарантію. Слідуйте сьогодні, і нехай Ісус 
дбає про завтра (Від Матвія 6:33-34). Кожен день вчасно. 

З МОЛИТВИ СВ. РІЧАРДА

Наймилосердніший Викупитель, Друг і Брат,
Дозволь нам пізнати Тебе краще,

Любити Тебе сильніше,
Та слідувати за Тобою ближче,

День за днем. Амінь.
 

ВІРШ, ЯКИЙ ПОТРІБНО ВЗЯТИ З СОБОЮ

БУДЬ ГОТОВИЙ – КОЖЕН ДЕНЬ
Завжди будьте готові дати 

відповідь кожному, 
хто запитує про надію, 

«…що в вас…» (1 Петра 3:15).
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«Заклик Ісуса є загальним,
але це також дуже особисте».

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
ЗАКЛИК
ІСУСА



ЗАКЛИК ІСУСА
Заклик Ісуса є загальним, але він також є надзвичайно особистим. 
У кожного з нас є своє запрошення, свій шлях до подорожі, власна 
пригода і вибір – приймати чи ні.

Заклик Ісуса – для всіх. Ми – не самі по собі. Незліченна кількість 
людей приймає заклик, приносячи взаємну підтримку, але кожен з нас 
робить свій індивідуальний, дуже особистий відгук. 

Заклик Ісуса – це заклик до місії. Він не залишив своїх перших учнів у 
сумнівах. «І сказав їм Ісус: Ідіть услід за Мною,– і зроблю, що станете ви 
ловцями людей» (Від Марка 1:17). Є робота, яка має певну мету.

Заклик Ісуса – слідувати. Слова: «Ідіть у слід за Мною», – стоять на 
першому місці. Пріоритетним є зобов’язання бути керованим Ісусом 
протягом всього життя. Це давати вірність – йти своїм шляхом, робити 
те, що Він навчає і вчитися на Його прикладі. По суті, головна мета – 
стати подібними до Нього. Ми не можемо сумлінно брати участь у Його 
місії, якщо спочатку не прийняти Його та Його послання в наші серця.

Без віри в Нього та впевненості в тому, хто Він є, місія не здобула б 
прихильність людей. Це було б марним з самого початку. На щастя, чим 
ближче ми слідуємо, тим більше Ісус засвідчує Себе і Свої обіцянки.
Маючи це все на увазі, офіцери Армії Спасіння мають в основі своєї 
підготовки такі три мети:

1. ЗНАТИ БОГА
2. ЗНАТИ СЕБЕ
3. ЗНАТИ СВОЮ МІСІЮ

Ці три мети вносять ясність. Вони мають сенс і є фундаментальними для 
кожного, хто хоче слідувати за Ісусом і виконувати Його волю.

Читаючи книгу «День за Днем», ми детальніше розглянемо ці три мети, 
щоб стати ефективними та відданими учнями, представниками Ісуса, 
допомагаючи достовірно показати хто такий Ісус, що Він один може 
зробити з кожним з нас і що Він просить нас зробити. Задля Його місії.
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РОЗДУМИ
«У кожного з нас є своє запрошення, свій шлях до подорожі, 
власна пригода і вибір – приймати чи ні».

«Пріоритетним є зобов’язання бути керованим Ісусом протягом 
всього життя».

«Ми не можемо добросовісно брати участь у Його місії, якщо 
спочатку не прийняти Його та Його послання в наші  серця».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ЧУЙНИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Слідуйте за Ісусом, день за днем.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  ЗАКЛИК  ДО  МІСІЇ   13



ЗНАТИ БОГА
Апостол Павло був розумною людиною. Добре освічений і найкращий у своїй 
професії, він дотримувався всіх правил і був високо шанований. Здавалося, 
у нього все було. Потім одного разу він побачив усе в іншому світлі. Він 
отримав новий погляд на те, що насправді мало значення. Це сталося того 
дня, коли він зустрів Ісуса. Він набув унікального досвіду на Дамаській дорозі 
(Дії 9). Це настільки змінило його життя, що через кілька років  він назве 
всі свої попередні досягнення «сміттям» у порівнянні з пізнанням Ісуса (До 
Филип’ян 3:7-11). Його відповідь була особистою та підсумковою.

Так як ми до цього ставимося? Чи знання Ісуса є нашим пріоритетом номер 
один – основою, на якій ми любимо будувати всі інші відносини  та амбіції? А 
якщо ні, то наскільки важливо, на наш погляд, розуміти серце Бога, ким Він є 
і що Він створив для нас?

У чомусь Бог непізнаваний (Ісая 55:8-9). Він далеко поза нашим розумінням, 
і, хоча бувають випадки, коли нам здається, що ми думаємо, що знаємо 
краще за Нього, факт залишається фактом – ми фактично не здатні знати, 
що робить Бога Богом.

Проте Бог говорить нам, що хоче, щоб ми мали з ним відносини – щоб 
пізнати Його (Від Івана 14:23). Це повідомлення проходить через все Писання 
і найяскравіше демонструє себе, коли Бог стає людиною, живе серед нас 
і показує, яким є Бог (Від Івана 1:14). Покірний характер народження Ісуса, 
Його вчення та взаємодія з людьми дають подальші підказки щодо того, 
яким є Бог. Усе, що нам сказав Ісус, підкреслює, що Бог для нас – з любов’ю 
та цілковитою відданістю.1

Відносини – це Його ініціатива. Якщо Бог має місію – це все. Дві найбільші 
заповіді, які Ісус підтвердив, відповідаючи на запитання –    «Люби Господа 
Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і 
всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе» (Від Луки 10:27).

Коли ми шукаємо, щоб пізнати Його, Його природу та мотивацію, ці заповіді 
дають нам пояснення. Вони чіткі, однозначні та чітко відображені в гаслі 
Армії Спасіння «Серце Богу – руку людині», що показує  правильність місії 
Армії Спасіння. 

Відносини, за своєю природою, є двосторонніми. Ми маємо свою роль. 
Якщо ми щиро бажаємо пізнати Ісуса Христа, ми відкриємо Йому своє 
життя. Це єдиний ефективний спосіб це зробити. Нічого прихованого. 
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Ніякого самообману. Не уникати незручних істин. Ми пізнаємо людей, коли 
ми живемо з ними. Реальність замінює теорію чи припущення. Те саме 
відбувається з нашими стосунками з Богом. Він присутній з  нами скрізь, 
за нашим запрошенням. Нікуди не виходить за межі. Поділившись усім. І 
важливо додати, що конкретна розмова у відведений час є дуже важливою. 
Це призводить до глибшого розуміння під час, коли ми слухаємо, та  під час 
роздумів.

Знайомство з Богом завжди буде роботою, пригодою. Чим більше ми 
пізнаємо Його, тим більше ми усвідомлюємо, скільки ще можна навчитися, 
і скільки ми ніколи не дізнаємось. Той самий принцип застосовується і в 
інших сферах, включаючи знання та розуміння Писання. Бути чесним щодо 
цих обмежень – життєво важливо. Прикидаючись, що ми пізнаємо Божий 
розум більш повно, ніж насправді, врешті-решт призводить до плутанини, 
неправильного уявлення та розчарування.

З іншого боку, це допомагає визнати, що Бог нас вже повністю знає, з 
нашою або без нашої співпраці. І це не впливає на те, що Він хоче для нас 
найкращого. Жертовна місія Ісуса на землю з глибокою ясністю демонструє, 
що Бог є для нас і хоче лише найкращого для нас. Це говорить нам, що 
Бог справді – є Любов і що ми є об’єктом цієї любові (1 Івана 4:10). Коли 
Боже знання про нас розглядається як благословення, а не проблема, це 
допоможе нам на наступному кроці – пізнати себе.

РОЗДУМИ
«Чи знання Ісуса є нашим пріоритетом номер один – основою, 
на якій ми любимо будувати всі інші відносини та амбіції?»

«Чим більше ми пізнаємо Його, тим більше ми усвідомлюємо, 
скільки ще можна навчитися, і скільки ми ніколи не дізнаємось».

«Це допомагає визнати, що Бог нас вже повністю знає, з нашою 
або без нашої співпраці. І це не впливає на те, що Він хоче для 
нас найкращого».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ВІДПОВІДНИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Поміркуйте, чому Бог хоче, щоб ми 
мали з Ним відносини.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  ЗАКЛИК  ДО  МІСІЇ   15



ЗНАТИ СЕБЕ
Стародавньому філософу Платону приписують думку, що незвідане життя 
не варте життя.1 Що б не привело його до цього висновку, це правда – 
якщо ми ніколи цілеспрямовано не підводимо підсумки, то ми ризикуємо 
ніколи не дізнатися хто ми є.

Що ми маємо дослідити? Перелік довгий, але він, природно, включає 
наші мотиви, основне ставлення та оцінку того, заради чого ми тут – 
надання нашому життю сенс.

Мотиви виявляють цілісність або її відсутність. Вони показують, чи ми 
справжні – робимо речі з правильних причин. Жити на благо інших. Не 
сприймати їх як статистику, як засіб здійснити власні мрії або, навіть, 
зробити так, щоб ми почувались добре. Аргументи продовжуються щодо 
того, чи існує таке поняття, як абсолютно чистий мотив, тому що ми – 
складні істоти.2 Але запитувати, як Давид (Псалом 51:10), щоб Бог дав 
нам чисте серце – це найнадійніший спосіб виховання чистих мотивів. Ми 
виховуємо правильні мотиви, постійно відкриваючись Божій волі, а не 
зосереджуючись на власній волі чи навіть на наших «мріях».

Ставлення забарвлює все і відкриває багато про нас. Павло каже, що 
ми повинні прагнути до такого самого ставлення, як Ісус (До Филип’ян 
2:5) – такого, що охоплює служіння, а не саморекламу. Подібне ставлення 
до нас означає, що ми не будемо шукати похвали або уявляти, що 
робимо послугу Богу, слідуючи за Ним. Правильне ставлення означає, 
що ми готові зустріти і прийняти інших: де вони є, як вони є і ким би 
вони не були. Це також означає, що ми усвідомлюємо, що інші можуть 
збагатити нас і зробити свій внесок в наше життя. Ми всіх поважаємо, 
усвідомлюючи, що кожен з нас створений за образом Божим. Ми всі 
Його діти. Улюблених немає, тому не повинно бути зверхнього ставлення.

Розуміння того, заради чого ми тут, має значення для того, як ми ділимося 
даним Богом посланням. Для початку це допомагає запам’ятати, що це 
не наше повідомлення. Ми цього не придумали і не досягли, і навіть цього 
не заслуговуємо. Ми не можемо отримати за це похвалу. Насправді, ми 
отримуємо його стільки ж, скільки й усі, кому намагаємось допомогти. 
Запам’ятовування свого місця, коли ми виконуємо свою роль, звучить 
очевидною вимогою, але це можна легко не помітити. Переоцінка 
власного внеску не породжує впевненості. Це також вказує на те, що ми 
досить далекі від того, щоб знати себе.
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Є багато чудових курсів для вивчення нас самих. Вони допомагають 
нам визначити риси характеру, уподобання, навички, інтуїцію або 
відсутність цього, як і чому ми реагуємо, як реагуємо і багато іншого. 
Крім того, довірений друг (або друзі) можуть зробити справжній внесок, 
який допоможе нам глибше зрозуміти себе. Відкритість для критики – 
це ознака зрілості, проте, важливо ретельно відбирати учасників. Ісус 
застерігав від того, щоб «не розсипайте перел своїх перед свиньми …» 
(Від Матвія 7:6). Іншими словами, не діліться цінним з тими, хто зловживає 
привілеєм або зловживає інформацією. Хоча це може бути ще одним 
способом дізнатись про себе та свою реакцію, слід діяти обережно, 
оскільки це може бути як непотрібним, так і шкідливим.

Псалмоспівець має ще щось сказати нам і вказує на найбезпечніший і 
найпереконливіший спосіб прогресу з самопізнання. «Випробуй, Боже, 
мене, і пізнай моє серце, досліди Ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, 
чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!» (Псалом 
138:23-24). Це пошук, який нам потрібно не тільки розпочати, але й 
повністю зайнятися ним, з готовністю прийняти те, що ми відкриваємо.

РОЗДУМИ
«Ми виховуємо правильні мотиви, постійно відкриваючись Божій 
волі, а не зосереджуючись на власній волі».

«Подібне ставлення до нас означає, що ми не будемо шукати 
похвали або уявляти, що робимо послугу Богу, слідуючи за Ним».

«Переоцінка власного внеску не породжує впевненості. Це 
також вказує на те, що ми досить далекі від того, щоб знати 
себе».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ВІДКРИТИМ БОГУ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Дайте час на вивчення того, ким 
ви стали і чому.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  ЗАКЛИК  ДО  МІСІЇ   17



ЗНАТИ СВОЮ МІСІЮ
Мати відчуття цілі в житті - це благословення. Бути впевненим в тому, 
що нам призначено робити, або знаючи свою місію, не можна просто 
сприймати як належне. Не кожному вдається знайти це, і можна сказати 
справедливо, що багато людей, здається, теж не піклуються про це. 
Ми захоплюємось тими, чия відданість своїй особистій місії зробила 
величезний вплив на благо – відомими людьми, які займалися медициною, 
соціальними умовами, справедливістю, миром, продовольством, 
винаходами та засобами, що покращують життя. Вони незмінно отримують 
внутрішнє відчуття задоволення від виконання позитивного внеску.

Для більшості з нас життя повинно плинути у своїй звичайності – саме 
там, де ми є. Ми не очікуємо змінити світ чи створити собі ім’я. Але це 
не означає, що ми не можемо робити цінні або ефективні внески. Це 
не означає, що життя не може бути пригодою. Це не означає, що ми не 
можемо мати покликання або місії. Життєва місія, заснована на любові до 
Бога та інших, ніколи не марнується.

Ісус запрошує нас виявити своє власне почуття виконання, знати, що ми 
добре використали своє єдине життя.1 Його місія полягала в тому, щоб 
зблизити Бога і людство, відкриваючи двері добрим стосункам, руйнуючи 
бар’єри і долаючи каміння спотикання, які заважають нам бути такими, 
якими ми можемо бути, ким ми повинні бути і тими, якими Бог знає ми 
повинні бути. Ісус зробив те, заради чого прийшов на землю. Сьогодні Ісус 
пропонує нам зіграти свою роль, допомагаючи іншим відчути користь від 
Його здійсненої місії (Від Марка 16:15 і Дії 1:8).

Досі багато несправедливостей, які потрібно виправити, хвороб, які 
потрібно викорінити, болю, що потрібно зцілити, або зламаних життів, 
які потрібно відновити. У зверненні Вільяма Бута: «Я буду боротися!» – 
перераховано багато потреб та проблем людей, які потребують нашого 
турботливого, активного залучення.2 Потреби 21 століття мають свої 
власні різноманітні проблеми, але, по суті, залишаються однаковими у 
своїх коренях. Джон Гованс підсумував ситуацію зі складним викликами, 
які повторюються в одній з його пісень, що стосується стражденних: «Їм 
потрібні Ви, їм потрібен я, їм потрібен Христос».3 Ми працюємо разом.

Наша об’єднана місія полягає в тому, щоб якомога більше людей 
познайомити з трансформуючою силою Ісуса, щоб показати, як Він 
повертає втрачену впевненість, підіймає принижених, підтримує під час 
невдач, зміцнює слабких, воскрешає надію і віру, які були втрачені. Наша 
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участь в Його місії полягає в тому, щоб направити людей в правильному 
напрямку, йти з ними, допомагати їм знаходити Ісуса для них самих. Це 
передбачає зустріч з ними там, де вони є, – як це зробив Ісус, слухаючи 
їх історії, даючи час зрозуміти, чому вони думають так, як думають, та 
вибрати їх пріоритети. Набагато важче задовольнити потреби людей, якщо 
ми не знаємо, що це за потреби.

Тримати наше его в руці теж є ключовим. Важливо не робити сміливих 
заяв щодо питань, в яких ми не впевнені, але завжди бути готовими 
вчитися у Вчителя. Євангеліє є потужним і змінює життя, але воно 
не спрацьовує, якщо воно не представлене правдою, розумінням і 
смиренням.

Знайомство з людьми, яким ми прагнемо допомогти, також вимагає 
справжнього інтересу, чесної взаємодії та готовності до залучення. 
Коротко кажучи, це наслідувати шляхи, якими Ісус виконував місію. 
Він говорив про Бога доступно. Він повертав віру людям, які зазнавали 
невдач,  в те, що вони можуть бути кращими, іншими, перетвореними.4  І 
вони ставали. Наша місія – створити можливості, де Він зробить те саме 
сьогодні.

РОЗДУМИ
«Життєва місія, заснована на любові до Бога та інших, ніколи не 
марнується».

«Ісус запрошує нас виявити своє власне почуття виконання, 
знати, що ми добре використали своє єдине життя».

«Наша участь в Його місії полягає в тому, щоб направити людей 
в правильному напрямку, йти з ними, допомагати їм знаходити 
Ісуса для них самих».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
СВІДОМИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Визначте, що є суттю місії Ісуса.
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БУДЬ ГОТОВИЙ
«Найбільш ефективним 
способом бути готовим 
виконувати Його місію від 
Його Імені є знайомство з 
Ісусом, визначення пріоритетів 
і виховання наших стосунків з 
Ним щодня».

РОЗДІЛ ДРУГИЙ
ДІЗНАТИСЯ
КРАЩЕ



МОЛИТВА
♦♦ ЗАКЛИК ДО МОЛИТВИ: Бог закликає свій народ підкоритися та 
молитися. Ми повинні бути залученими в духовну боротьбу, в якій ми 
воювали та перемогли на колінах.

Молитва – це особистий контакт з Богом. Нею можна ділитися з іншими  – 
як  з частиною групи, так і з конгрегацією, але вона завжди є особистою. 
Що насправді відбувається між тим, хто молиться, і Богом, нікому іншому 
не відомо. Це унікально. Це настільки дорогоцінно, наскільки кожна людина 
вирішила це зробити.

Способів молитви стільки, скільки людей. Ми відрізняємось один від одного. 
Бог знає. Він створив нас і може спілкуватися будь-яким способом, який 
нам допомагає. Ісус сказав нам розглядати Бога як люблячого Батька , 
Того, з Ким легко поговорити і Хто слухає (Від Матвія 6:6). Роблячи це, Він 
наголосив не лише на особистому характері молитви, але й на відкритих 
Божих дверях для кожної людини.

Нам не повідомляють, як люди відреагували на цю новину. У Старому 
Завіті до Всемогутнього Бога звертаються як до Батька,1 але вчення 
Ісуса дає палке, пряме заохочення бути відкритими з Ним і максимально 
використовувати Божу готовність вислухати кожну нашу турботу. Подібно 
до того, як дитина у великій родині цінує особливу природу днів наодинці з 
батьками. Тому кожен з нас може відчути радість пізнання Бога з нами «один 
на один».

Хоча молитва може бути також офіційною, благоговійною і священною, в 
її основі вона є особистою, що запрошує на відносини, які розвиваються. 
Тема стосунків відображена в Нагірній Проповіді (Від Матвія 5–7). Ці глави 
є революційними з ряду причин, і одна з них – це проголошення Ісусом, 
що кожна людина, незалежно від класу чи статусу, має прямий доступ до 
Бога. Ці відносини не залежать від чужої милості чи благословення. Жодна 
конкретна церемонія, ритуал, церковний авторитет чи священик не потрібні.2 
Це може бути (і є) корисною допомогою та надійною підтримкою, але їм ніде 
не відводиться «суттєве» місце у вченні Ісуса – те, чим часто нехтують. Ми 
можемо мати свій особливий, особистий зв’язок з Богом (До Филип’ян 4:5-7).

В Євангелії від Матвія 7:7-11 записано, що Ісус запрошує нас просити у 
нашого Батька:  «Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в 
Нього», - тих речей, які зроблять нас кращими людьми. Даючи нам те, що ми 
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зараз називаємо «Господня Молитва» (Від Матвія 6:9-13), Ісус також сказав 
нам, що ми повинні молитися за те, щоб було виконано Божу волю. Тим 
самим Він вказував нам не робити егоїстичні прохання та направляє нас до 
глибшого розуміння мети молитви.

Бувають випадки, коли ми намагаємося з’ясувати, чи Бог відповів на наші 
конкретні молитви. Такі питання оцінити непросто. Вони можуть привести до 
неглибоких висновків, іноді не помічаючи того факту, що Бог набагато краще 
розуміє контекст і світ, в якому ми робимо свої прохання, і що Він знає, 
що нам потрібно, перш ніж ми попросимо (Від Матвія 6:8). Нам не потрібно 
переконувати Його. Ми також можемо помилитися, висуваючи зависокі 
вимоги до Бога з якимось юнацьким «але Ти обіцяв», навіть звертаючись до 
нашого Батька способами, які не відповідають Його люблячим цілям для нас.

Нагірна Проповідь також відображає наші відносини з іншими. Ісус 
резюмує це словами:  «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам 
люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і Пророки» (Від Матвія 
7:12). Недавні опитування показують, що більшість Християн більше 
моляться за найближчих та за власні потреби. Ісус хоче, щоб ми також 
молилися за інших. Це може лише збагатити нас. Ті, хто присвячують 
себе молитві, молячись за інших людей та їх обставини, виявляють 
безкорисливу відданість, яка може мати далекосяжний ефект. Актуальність 
та прихильність, про які свідчать ці молитви – це якості, які оцінять наступні 
покоління, і які будемо підтримувати. 

У найкращому випадку, спільна молитва чудово об’єднує і зміцнює. ЇЇ сила та 
ефективність у побудові Християнської віри та спілкування безцінні (Дії 2:1).

Молитва має багато виразів – від обожнювання, заступництва та похвали 
до покаяння та прохання (і набагато більше), але, в чистому вигляді – це 
підпорядкування Богу. Це, як каже Колишній Архієпископ Кентерберійський 
Доктор Роуен Вільямс, найглибше, «дозволяючи Богу відбуватися в нас».3

Цей досвід відбувається через конкретні присвячені моменти в молитві «на 
колінах» і проживаючи кожен день у збагаченні знаннями, якими Бог наділяє 
кожну мить. Він з нами, підказує, направляє, зміцнює, ділиться. І коли ми 
відчуваємо, що треба битися, битва, як правило, буде з нами самими і з Його 
допомогою.
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РОЗДУМИ
«Що насправді відбувається між тим, хто молиться, і 
Богом, нікому іншому не відомо. Це унікально. Це настільки 
дорогоцінно, наскільки кожна людина вирішила це зробити».

«Бог набагато краще розуміє контекст і світ, в якому ми робимо 
свої прохання, і що Він знає, що нам потрібно, перш ніж ми 
попросимо».

«Ісус хоче, щоб ми також стали предметом наших молитов. Це 
може лише збагатити нас». 

«Ті, хто присвячують себе молитві, молячись за інших людей 
та їх обставини, виявляють безкорисливу відданість, яка може 
мати далекосяжний ефект».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ПІДПОРЯДКОВАНИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Подумайте, про що ми повинні 
молитися і про що не повинні.
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СВЯТІСТЬ
♦♦ ЗАКЛИК ДО СВЯТОСТІ: Ми повинні відображати подібність до 
Христа у всіх аспектах життя, визнаючи, що святість відновлює нашу 
людяність та відносини з Богом, іншими та світом. Кожен Спасенець 
повинен бути живим прикладом Біблійної автентичності.

Початкова реакція на людей, які стверджують, що вони схожі на 
Христа, може призвести до несприйняття їх та вважатися помилковим. 
Їх можна розглядати як подібних до тих, хто привертає увагу до своєї 
смиренності, сміливе твердження такого роду сприймається таким, що 
не відповідає дійсності. На щастя, люди, яких ми можемо сприймати 
найбільш схожими на Христа, не привертають увагу до себе. Швидше 
за все, вони навіть не усвідомлюють, який натхненний вплив вони 
мають на нас.

Однак немає кращої мети, ніж намагання стати подібними до Ісуса 
Христа. Ісуса, життя якого було найкращим свідченням Його вчення. 
Ісуса, чиє вчення доводить свою найвищу цінність у своїй роботі. Ісус, 
який залишив за собою значення, щоб дати нам повніше, обнадійливе 
розуміння нашої справжньої цінності. Ісус, який віддавшись 
стражданням та смерті, показав, що ми для нього дорожчі, ніж будь-
які слова. Бути подібним до Ісуса – це не лише гідна мета, це також 
найважливіша ціль, на якій ми можемо зосередитись у житті.

Той факт, що Ісус прожив своє власне вчення, дає практичну підтримку 
та розуміння його наслідків. В Євангеліях ми бачимо, як Він проявляє 
ініціативу (Від Івана 4), реагує на прохання (Від Матвія 8:5-13), 
запитання (Від Марка 10:17) та критику (Від Марка 11:27-33). Коли 
ми намагаємося бути більш схожими на Христа, ці випадки вносять 
ступінь реальності в наш запит в різних ситуаціях: «Що б зробив Ісус?». 
Не завжди є відповідний приклад ситуації, в якій ми опиняємось, але 
завдяки Його повсякденному життю ми можемо скласти картину Його 
пріоритетів та принципів, за якими Він працював.

Мільйони людей вдячно свідчили про досвід наслідування Ісуса з того 
першого заклику учнів. Слова були: «Йдіть у слід за Мною». Це не була 
інструкція дотримуватися набору доктрин або кодексу життя, хоча 
вони разом могли б бути корисними. Заклик був особистим – від однієї 
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людини до іншої, йти за «Мною». Ісус – людський вияв святого Бога, 
запросив нас слідувати (Від Матвія 4:18-20) і стати подібними до Нього 
(Від Матвія 11:28-29).

Відтоді були століття навчання про те, як жити святим життям. Деякі 
акценти на доктрині святості стверджуються та посилюються. Інші 
вказівки, часом, були складними, надто детальними, іноді заплутаними 
або, навіть, суперечливими. Вчення є найкращим, коли ми тримаємо 
відносини з Ісусом в центрі всього.1 Це тримає справи чіткими, 
зрозумілими і практичними, як підкреслюють багато пісень поклоніння 
в Армії.2 Справжнє святе життя ніколи не перестає бути таким, щоб 
наслідувати Ісуса, вчитися, слухатися , будучи очищеним та керованим. 
Це не залежить від теоретичних термінів чи безгрішної досконалості. 
Вся справа в відносинах. Як свідчить Заклик Генерала Педдела: «...
святість відновлює нашу людяність та відносини з Богом, іншими та 
світом».

Але справа не в тому, щоб просто наслідувати приклад Ісуса, бо це 
легше сказати, ніж зробити і, звичайно, Ісус це знає. Тож Він пообіцяв 
надати нам Святого Духа, щоб допомагати і «…щоб із вами повік 
перебував» зі своїми учнями (Від Івана 14:16). Божий Дух в нас, який 
вітаємо і шануємо, який нас постійно супроводжує. Відносини – це 
діалог, живий та розширюючий можливості. Пробудження присутності 
Духа в нашому житті означає, що ми вчимось, рухаючись далі. Він 
направляє, засуджує, виправляє, надихає, підказує, заохочує та надає 
нам можливості.

Проте Бог не нав’язує нам свою присутність і не організовує 
автоматичного здійснення святого життя. Наш свідомий 
вибір наслідувати Ісуса повинен супроводжуватися постійним 
підпорядкуванням Його керівництву, якщо ми хочемо, щоб наші 
благородні надії здійснилися.

Існує мало сумнівів у тому, що нам потрібна Божественна допомога. 
Бог знає кожного з нас, знає про наші клопоти в житті, турботи про 
себе та інших, тиск, який загрожує потрясінням,  відповідальність, яка 
порушує розпорядок, несправедливість, що принижує або обурює 
нас. Іноді ми можемо відчувати, що могли б впоратися з речами 
краще. Ми можемо відчувати слабкість, бути не дуже схожими на 
Христа. Ми можемо жалкувати або зазнавати невдач. Проте в усьому 
ми маємо Бога, який нас розуміє і підтримує. Звертаючись до Нього, 
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РОЗДУМИ
«Бути подібним до Ісуса – це не лише гідна мета, це також 
найважливіша ціль, на якій ми можемо зосередитись у житті».

«На щастя, люди, яких ми можемо сприймати найбільш схожими 
на Христа, не привертають увагу до себе».

«Справжнє святе життя ніколи не перестає бути таким, щоб 
наслідувати Ісуса, вчитися, слухатися , будучи очищеним та 
керованим».

«Бог не нав’язує нам свою присутність і не організовує 
автоматичного здійснення святого життя».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ЯК ІСУС

ЗАКЛИКАНИЙ  РОБИТИ
Переконайтеся, що Святий Дух 
присутній у вашому житті.

ми починаємо (можливо, непомітно) відображати дух Того, Кого ми 
наслідуємо і якому служимо – Ісуса Христа.

Найбільш ефективним способом бути готовим виконувати Його 
місію від Його Імені є знайомство з Ісусом, визначення пріоритетів і 
виховання наших відносин з Ним щодня. Оскільки молитва Святого 
Річарда – пізнати Ісуса краще, стає реальністю, то ми досягаємо успіху 
в головній меті нашого учнівства – переростати в подібність до нашого 
Лідера.
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ГОТОВИЙ ДО БИТВИ
♦♦ ЗАКЛИК БУТИ ГОТОВИМ ДО БИТВИ – ЗАРАЗ! Ми повинні розуміти 
терміновість «зараз». Наш світ потребує Христа сьогодні, а не тоді, 
коли ми закінчили працювати над нашими планами! Незважаючи на 
все, що потрібно зробити в рамках нашого руху, ми продовжуємо 
битися в битві, поки зростаємо, зміцнюємо свою рішучість і 
готуємось до більших битв.

Ми живемо в епоху миттєвого всього. Ми звикли до «швидких 
переходів» до успіху або отримання бажаного «зараз». Не потрібно 
чекати, як це було колись, або як це було століттями. Ми більше не 
запрограмовані на терпіння. Зокрема, електронні носії інформації 
оновлюють нас натисканням клавіатури.

Проте завжди існувало відчуття нагальності щодо допомоги людям у 
вірі. Актуальність не обов’язково полягає в знанні того, що нікому з нас 
не забезпечений ще один день на землі, але більше в тому, що ніхто 
не хоче пропустити жодного дня пізнання любові Божої. Як сказано в 
Посланні до Євреїв, «Зараз» – це день спасіння. Щодня.

Незважаючи на це, у своєму прагненні допомогти іншим відкрити 
радість від пізнання Ісуса, деякі євангелісти вважають, що найкраще 
використовувати страх перед вічними наслідками як головний 
напрямок повідомлення, яке може надавати заплутане послання про 
те, що Бог нас любить, але віддасть нас на вічні муки, якщо ми не 
відповімо взаємністю. Ісус не так передав своє послання, особливо у 
своєму загальному вченні. Коли Він сказав важкі слова, щоб сказати це 
самозадоволеним релігійним лідерам, що: «..блудодійки випереджують 
вас у Боже Царство»  (Від Матвія 21:31). Він виявляв своє розуміння 
тих, хто, можливо, «ніколи не мав шансів»1 і тих, чия самоправедність 
не мала вразити Його взагалі. Ми краще залишимо судження Богу.

Що стосується потреб людини, сучасне спілкування означає, що ми 
можемо знати набагато більше, ніж можемо задовольнити. Мільйони 
біженців не мають такого місця, яке могли б назвати «дім». Їм нікуди 
подітися. Їх потрібно десь почути, допомогти і прийняти. Расова 
дискримінація продовжує залишати пляму для людства. Сміливі 
рішення та зміни культурних «норм» є нагальними. Не слід дозволяти 
продовжувати масштаби дискримінації жінок та дівчат у всьому світі з 
їх шокуючим та жорстоким гнобленням, але це продовжується. Кожен 
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день без коригувальних дій – це ще один день нещастя або трагедії в 
сотнях мільйонів життів.

Безліч жорстоких несправедливостей вдома, на роботі чи від урядів 
марно чекає на їх вирішення. Жертви насильства, шахрайства та 
невірності шукають затишку та зцілення. Питання кліматичних змін, 
безпритульності, нетерпимості, голоду, бідності та відсутності захисту 
завжди нагальні і занадто часто залишаються незмінними.

В цьому світі з цими та іншими потребами Армія Спасіння невідкладно 
заявляє про свою безумовну участь. Це не може вирішити всіх 
проблем, і ті, хто потребує турботи, часто впадають у відчай, не мають 
достатніх ресурсів, а часом і зневірені в людях. Потреба нагальна. 
Незважаючи на те, що нереально або не можливо підтримувати 
постійну інтенсивність, все ж життєво важливо, щоб ми не стали 
самовдоволеними або втратили мотиваційну пристрасть.

Заклик Ісуса переводить нас до кожного з цих сценаріїв. Потрібно 
більше молодих, натхненних, самовідданих працівників – терміново. 
Досвід і розуміння людей старшого віку, відданих своїй справі, – 
безцінні. Всюди є можливості, які потрібно використовувати – зараз.

Святий Франциск – це не той, кого ми, природно, можемо 
ототожнювати з таким терміном, як «готовий до бою», проте його добре 
цитовані слова: «Куди б ви не пішли, проповідуйте Євангеліє і, якщо 
потрібно, використовуйте слова», - вказують, що він бачив приклад 
безпосереднього і достовірного свідчення дієвості Євангелія.2

Пандемія коронавірусу породила відчуття як паніки, так і терміновості. 
Паніка – тому що ми всі раптово стали вразливими до хвороби, яка 
загрожує життю, терміновості – якнайшвидша мінімізація шкоди та 
пошук вакцини. Це також відкрило уми для місця віри в крихкому світі, 
даючи можливість Християнам ділитися тим, що це для них означає.

Терміновість – це не те саме, що паніка. Коли Ісус виконував свою 
місію, бували моменти, коли Він відмовлявся поспішати, штовхатись 
або панікувати.3 Хоча Він був обмежений у часі для своєї роботи на 
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землі, завжди було відчуття позачасовості щодо того, чого Він навчав і 
як Він діяв. Його зосередження було вічним. Наше теж повинно таким 
бути.

Виконуючи свою місію, ми можемо заспокоїтися, знаючи, що нашого 
вічного Бога нічого не дивує. Деякі речі можуть «розбити Його серце», 
але ми ніколи не знаходимося поза Його опікою. Він в минулому та 
майбутньому, а також «зараз» – і ніколи не панікує. «Ісус Христос учора, 
і сьогодні, і навіки Той Самий!» (До Євреїв 13:8) –  дає найтвердіше 
підґрунтя, коли ми віддаємось Його справі та волі. Кожен день – день 
за днем.

РОЗДУМИ
«Він виявляв своє розуміння тих, хто, можливо, «ніколи не 
мав шансів» і тих, чия самоправедність не мала вразити Його 
взагалі».

«Кожен день без коригувальних дій – це ще один день нещастя 
або трагедії в сотнях мільйонів життів».

«Ті, хто потребує турботи, часто впадають у відчай, не мають 
достатніх ресурсів, а часом і зневірені в людях».

«Виконуючи свою місію, ми можемо заспокоїтися, знаючи, що 
нашого вічного Бога нічого не дивує».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ГОТОВИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Живіть у впевненості, що Бога 
нічого не дивує.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
ПОЛЮБІТЬ
ПАЛКІШЕ

БУТИ ЗАЛУЧЕНИМ
«Ісус наголосив, що немає нічого 
важливішого, ніж любити Бога 
та ближнього. Ми не можемо 
любити Бога, не  люблячи інших 
віддано. Ми виконуємо Його 
волю, коли служимо».



СЛУЖІННЯ
♦♦ ЗАКЛИК ДО СЛУЖІННЯ: Служіння іншим повинно бути нашим 
пріоритетом місії. Ми повинні цінувати офіцерство, місцеве 
офіцерство, солдатство, прихильників та молодше солдатство, також 
визнаючи, що численні працівники та добровольці Армії Спасіння є 
ключовими для виконання наших завдань.

Служіння Богу та іншим не є додатковим за бажанням для 
послідовників Ісуса. Справжнє служіння надає Християнам 
справжності. Воно відображає серце Ісуса. Він сказав своїм учням: 
«А Я серед вас як, слуга» (Від Луки 22:27). Як Всемогутній Бог, їхній 
Господь і Господар, Він не бачив протиріччя в тому, щоб бути слугою. 
Він сказав їм відверто чітко, що прийшов не для того, щоб Йому 
служили, а для того: «…прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб 
послужити» (Від Матвія 20:28). Це був той урок, який Він мусив постійно 
повторювати. Їм було важко зрозуміти. Вони були не одинокі в цьому. 
Багато сьогодні стикаються з такими ж труднощами.

Стандартне мислення полягає в тому, що відповідальний віддає 
накази, а ті, хто є підлеглим, виконують. Важливо зазначити, що Ісус не 
заперечував, але Йому було що сказати. Одразу після того, як Він дав 
учням урок служіння, миючи запилені ноги, Він наказав їм служити один 
одному. «Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, – і добре ви кажете, бо 
Я є.  А коли обмив ноги вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й ви один 
одному ноги вмивати.  Бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, 
як Я вам учинив» (Від Івана 13:13-15). За цим швидко пішла заповідь, 
яка вказувала, що Ісус зберігав і використовував владу, коли служив. 
«Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, 
так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як 
будете мати любов між собою» ( Від Івана 13:34-35). Його справжність 
підсилювалась, а не зменшувалася завдяки Його служінню. Те саме – 
для Його послідовників.

Бути готовим служити, прийняти служіння, ставити потреби інших 
перед своїми – не означає слабкості.1 Не знати, як коритися, не знати, 
як служити – означає слабкість. «Слідування» та «служіння» йдуть 
разом, при цьому послух має невід’ємну частину у служінні комусь, 
особливо в служінні Богу.

Ісус був живим доказом Його власного вчення. Він володів силою, 
яка перевищує будь-яку, що в нас є, але також вважав, що послух 
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волі Батька і служіння є ключовими для Його місії. Але ми не повинні 
помилятися, вважаючи, що Ісус став слугою лише на кілька років. В 
Його природі та серці – служити нам, «бути поруч» для нас, відповідати 
прощенням та благодаттю, коли це потрібно або попросять.

Служіння бувають різними. Це було визначено з самого початку 
служіння Армії Спасіння. Армія існує для того, щоб служити іншим, 
а не для своїх цілей – ось як це бачили Вільям і Кетрін Бут, і пісні 
перших днів руху лунають із незліченними закликами  служити, 
служіння та бути в стані слуги.2 В уніформі використані дві букви «С», 
що однозначно декларують слоган «спасенний, щоб служити». Це 
декларація про наміри, яка чітко озвучена. Вона визначає суть того, 
яким повинен бути Спасенець.

Тож не дивно, що служіння є візитною карткою Армії. Воно 
здійснюється незліченною кількістю практичних дій – від допомоги 
тим, хто знаходиться в скруті, бідності, пригніченості, не мають жила 
та їжі, та до тих, хто без статусу, без любові, навіть, без надії. Служіння 
також здійснюються завдяки прихильності до певних обов’язків або 
діяльності. Наприклад, ті, хто бере участь у музичних програмах або 
групах, сприймають це як частину свого відданого служіння Богу. 
Прихильники, співробітники та волонтери також відіграють свою роль.

Однак служіння стосується не лише того, що ми робимо, але і того, 
як це робиться. Багато позитивних вчинків були зіпсовані зверхнім 
виконанням і багато неперспективних відносин, якими здавалися 
спочатку, були благословенні завдяки справжній турботі.

Лідерство повинно бути зосереджене на служінні.3 Петро закликав 
духовних лідерів свого часу не «панувати» над людьми, про яких вони 
піклуються (1 Петра 5:3). Вони мали служити від доброго серця, а 
не використовувати своє становище, щоб додати собі значення чи 
статусу. Також ніхто не повинен відчувати, що інші в боргу через надану 
допомогу. Служити іншим за визнання чи нагороду – це не справжнє 
служіння. Воно пропускає головне – радість збагатити життя інших 
тому, що так правильно вчиняти.

Ісус сказав: «Ви дармо дістали, дармо й давайте» (Від Матвія 10:8). 
Звичайно, Він це мав на увазі. Він також наголосив, що немає нічого 
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РОЗДУМИ
«Служіння Богу та іншим не є додатковим за бажанням для 
послідовників Ісуса. Справжнє служіння надає Християнам 
справжності».

«Ми не повинні помилятися, вважаючи, що Ісус став слугою 
лише на кілька років. В Його природі та серці – служити нам, 
«бути поруч»».

«В уніформі використані дві букви «С», що однозначно 
декларують слоган «спасенний, щоб служити». Це декларація 
про наміри, яка чітко озвучена».

«Служіння стосується не лише того, що ми робимо, але і того, як 
це робиться».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
СПАСЕННИМ ЩОБ 
СЛУЖИТИ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Візьміть з Ісуса приклад того, як 
треба служити.

важливішого, ніж любити Бога і ближнього. Ми не можемо любити 
Бога, не люблячи інших щиро. Ми виконуємо Його волю, служачи.
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ПОКЛОНІННЯ
♦♦ ЗАКЛИК ДО ПОКЛОНІННЯ: Ми повинні святкувати викупну любов 
Бога через наше поклоніння, шукаючи культурно значущі способи 
об’єднатись в молитві та подяці, звертаючись до інших та вітаючи їх.

Ми поклоняємося Богу у спосіб, яким ми живемо наше життя.1 
Важливо з самого початку визнати та прийняти цю істину (До Римлян 
12:1-2). Будь-який публічний чи формальний акт поклоніння стає 
безглуздим, якщо наше життя, наше повсякденне життя, не відповідає 
нашим обіцянкам чи молитвам. Це також означає, що наше поклоніння 
та його суть не припиняється, якщо ми не можемо брати участь у 
публічних зборах.

COVID-19 вразив світ у 2020 році. Відсутність вакцини, лютість 
розповсюдження хвороби та вплив на наше здоров’я призвели до 
обмежень та блокування, що охопили всю земну кулю. Багато хто 
з подивом виявив, що публічне богослужіння в церквах має бути 
заборонено, оскільки небезпечний, всепроникаючий характер вірусу 
вимагає часу, щоб це було усвідомлено в деяких серцях та умах.

Незабаром стало очевидним, що наполягання на праві публічного 
богослужіння було не лише безвідповідальним, але й егоцентричним 
або легковажним. Коли COVID-19 захопив світ, швидко з’явилась 
креативність щодо богослужінь, які найбільше залучали соціальні 
мережі.2 В основі всього лежало оновлене розуміння того, що 
богослужіння та молитва не залежать від відкриття церковних будівель. 
Церква – це більше, ніж цегла та розчин. Вона від Духа, і не може бути 
стримана. Слова Ісуса до самарянки говорили нам знову:  «Бог є Дух, 
і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись» (Від 
Івана 4:24).

Публічне богослужіння буває різним. Наші уподобання різноманітні – це 
допомагає нам святкувати та наблизитися до Бога, а також в тому, що 
вважається важливим. Спасенське розуміння того, що є суттєвим, є 
нескладним. Це щире серце і відкритість до Бога.

Публічне богослужіння, як правило, складається з молитви, співу, 
читання Писання, музики, проповіді, свідоцтв про благодать і діяльність 
Бога, обрядів, особливих моментів, коли в спільноті діляться завітами 

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  ЗАКЛИК  ДО  МІСІЇ   35



та зобов’язаннями. Спасенці називають свої богослужіння публічними, 
тому що спілкування та дружба є важливими аспектами. Зустріч з 
Богом та один з одним укріплює, насправді, Спасенське поклоніння.

Іноді богослужіння сприймається як одностороння діяльність – люди 
збираються, дивляться на Бога, потім визнають Його всезнання з 
належною повагою та поклонінням. Проте в контексті Спасенства – 
це набагато більше. Хоча деякі підходи до богослужіння пропонують 
нам «забути про себе і зосередитись на Ньому», це не віддзеркалює 
належним чином масштаб «зустрічі» в середовищі поклоніння Армії 
Спасіння. Відносини з Богом є інтерактивними, Спасенець шукає 
можливості для пізнання та керівництва Бога. Пісня Кетрін Берд «Дух 
Божий» відображає суть того, що шукається в поклонінні. Четвертий 
куплет починається: «Господи Боже, я приходжу, Твоє життя в моєму 
прокидається; Яким я є прихожу задля Твоєї турботи». Спілкування 
буває двостороннім, з отриманими благословеннями та силою.

Коли публічне богослужіння знову стало дозволеним – спів ще був 
заборонений, але в деяких церквах та при обмеженій кількості людей 
було дозволено співати, і цінність співу, природно, потрапила під 
пильну увагу. Чому ми співаємо? Це тому, що це спільна діяльність? 
Висловлюючи ті самі молитви та слова Богу? Об’єднавши свої 
зобов’язання та подяки? Або просто бути частиною Царства Божого з 
іншими  і знати це в ці моменти? Всі ці речі є дійсними.

Проте оскільки кожен з нас унікальний, ми маємо власні уподобання 
щодо того, що допомагає нам наблизитися до Бога, а також негативні 
реакції на те, що інші хочуть використати, що не віддзеркалює того, 
що ми хочемо сказати, або роблять це так, як ми хочемо це сказати. Ці 
справжні проблеми і відмінності не завжди віддзеркалюють намір бути 
незручним. Що потрібно в такі моменти – це готовність слухати, спроба 
зрозуміти, співчувати духовним потребам інших та мати справжнє 
почуття інклюзивності. Благодать повинна зростати, тоді як его робить 
навпаки.

Те, що ніколи не слід ігнорувати – це спосіб, яким новачкам або 
сором’язливим присутнім можна допомогти почуватись як «вдома». 
Багато хто був присутній лише один раз, оскільки розрив між їхнім 
і нашим життям здавався занадто великим. Надмірне використання 
релігійної або «внутрішньої» мови відштовхує новачків. Нам слід 
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РОЗДУМИ
«Будь-який публічний чи формальний акт поклоніння стає 
безглуздим, якщо наше життя, наше повсякденне життя, не 
відповідає нашим обіцянкам чи молитвам».

«Спасенське розуміння того, що є суттєвим, є складним. Це 
щире серце і відкритість до Бога».

«Відносини з Богом є інтерактивними, Спасенець шукає 
можливості для пізнання та керівництва Бога».

«Оскільки кожен з нас унікальний, ми маємо власні уподобання 
щодо того, що допомагає нам наблизитися до Бога».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
АВТЕНТИЧНИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Поклоняємося Богу у спосіб, 
яким ми живемо наше життя.

навмисно ставити себе на їхнє місце, доки увага до інших не стане 
автоматичною.

Нарешті не слід забувати, що більшість людей приходять або 
залишають Християнське спілкування через дружбу, а не доктрину. 
Щире привітання в наших руках, оскільки наше справжнє поклоніння 
знаходить своє віддзеркалення в наших діях.
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ВПЕВНЕНІСТЬ
♦♦ ЗАКЛИК ДО ВПЕВНЕННОСТІ В ЄВАНГЕЛІЇ: Поділившись доброю 
звісткою Євангеліє, ми повинні визнати його силу спасіння та 
перетворення. Силою Святого Духа люди можуть бути звільнені від 
усього, що заважає їм реалізовувати свій даний Богом потенціал.

Впевненість в Євангелії приходить зі знанням того, що воно працює для 
вас. Для деяких – це означає перетворене життя, від будь-якої кількості 
попередніх сценаріїв до сили Божої, що робить вас «новою» людиною. 
Зміна може бути кардинальною – це і є найкращий доказ цього. Для 
інших – Євангеліє буде сприйнято протягом багатьох років, з дитинства, 
в тому сенсі, що завжди вірили в присутність Бога та Його люблячу 
доброту. Довіра, вибудована роками - це найкраще свідченням того, що 
Ісус дотримувався своїх слів.

Особистий досвід є потужним у питаннях віри, але також вчення Ісуса, 
коли його вивчають, досліджують та застосовують на практиці – не має 
собі рівних. Вся суть в тому, що в Ісуса все виходить. Його слова та Його 
дії збігаються. Вони доповнюють один одного. Немає кращих стандартів, 
за якими можна жити, ніж ті, що бачив сам Ісус. Він  надавав людям 
впевненості у собі, тому що вони мають потенціал бути добрими та мати 
краще життя.

Коли Ісус сказав зневаженому збирачеві податків Закхею, що Він хотів 
би провести  якийсь час в його  будинку, Лука зазначає, що Закхей, який 
знаходився на дереві зійшов так швидко, як тільки міг (Від Луки 19:6). 
Роблячи це, він створив чітке враження, що чекає, коли хтось дасть 
йому впевненість, що він може бути кращим – новою і справжньою 
людиною, яку можна знову поважати. Ісус ніколи не принижував інших, 
щоб звернути увагу на Його власні риси. Він дав (і надає) свою підтримку 
для зростання людей, допомагаючи їм вірити в себе, бо Він вірить в них. 
Ісус дав і випромінював впевненість у власному Євангелії. Ми покликані 
робити те саме.

Євангеліє настільки повне, настільки всеосяжне, що не потрібно його 
прикрашати, або перебільшувати те, що Бог зробив, чи зробить, або 
обіцяв. І все ж, із прагненням допомогти людям увірувати, часом 
буває надто легко забути ті життєві реалії, які завжди будуть суворо 
контрастувати з нереальними обіцянками. Такі помилки врешті-решт 
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підривають довіру до Євангелія. Їх слід уникати, як і шуму та нерозумної 
гри на емоціях.

Важливо зазначити, що сила Євангелія помітна в лихоліттях. Коли ми 
усвідомлюємо, що Ісус вирішив страждати за нас і що Він страждає 
разом з нами сьогодні, ми виявляємо, що Бог не віддалений, не відчуває 
себе осторонь.1 Він ототожнюється з нами і проходить разом з нами 
через наші виклики та проблеми, додаючи сили та впевненості, надію. 
Євангеліє через Ісуса не обіцяє нам ні довгого, ні безпроблемного життя 
(Від Івана 16:33). Ісус обіцяє вічне життя (Від Івана 3:16) – властивість, яка 
починається тут і зараз, своєю присутністю та силою, щоб зміцнити нас у 
всіх ситуаціях. Немає такої ситуації чи обставин, які б Ісус не розділив би 
разом з нами. 

І тепер ми потрапляємо в суть Євангелія – Божої любові. Євангеліє 
означає «добра новина». Це те, що слід вітати, приймати. Християни 
часто намагаються висловити, наскільки далекосяжною і всеосяжною є 
Божа любов. Павло молився, щоб Християни раннього періоду зрозуміли, 
якою є «ширина й довжина, і глибина й вишина» у любові Христа (До 
Ефесян 3:18). Такі часто використовувані слова, як «дивовижно», 
«приголомшливо» та «неймовірно», показують, як сучасні Християни 
не можуть підібрати належних слів, щоб передати глибину або дати 
належний опис. Проте факт залишається фактом, що Божа ініціатива 
ввести нас у правильні відносини з самим собою говорить багато, навіть 
якщо ми не можемо знайти потрібних слів, щоб описати це.

Ісус (Бог у людській подобі) прийшов з Неба на землю, щоб зустріти 
нас, жити серед нас, піклуватися про нас. Він страждав, Його постійно 
викривляли, неправильно цитували, висміювали, знущалися, катували, 
покидали Його найближчі послідовники, і Він мав найсильніший 
травматичний людський досвід, відчуваючи себе повністю покинутим 
Богом (Від Матвія 27:46). Це Його не стримувало. Його любов до нас 
була і є цілісною, самовідданою. Він зробив все, що було в Його силах, 
не спонукаючи нас до відповіді, щоб продемонструвати, як багато ми 
для Нього означаємо. Проте бувають випадки, коли ми представляємо 
Євангеліє таким обережним чином, ніби Бог чекає, щоб нас викрити 
в тому, що ми «нівелюємо» дивовижність і глибину того, що ми, Його 
створіння, значимо для Нього.
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Якщо ми хочемо довіри до Євангелія, – це виявляється в тому, як Ісус 
показує, як багато ми значимо для Нього. Перші Спасенці  мали велику 
впевненість. Це було в їх музиці, маршах, свідченнях, радості. В Посланні 
До Євреїв сказано: «…не відкидайте..» свою впевненість (До Євреїв 
10:35). Настав час відновити нашу.

РОЗДУМИ
«Він  надавав людям впевненості у собі, тому що вони мають 
потенціал бути добрими  та мати краще життя».

«Не потрібно прикрашати Євангеліє, або перебільшувати те, що 
Бог зробив, чи зробить, або обіцяв».

«Бувають випадки, коли ми представляємо Євангеліє таким 
обережним чином, ніби Бог чекає, щоб нас викрити в тому, 
що ми «нівелюємо» дивовижність і глибину того, що ми, Його 
створіння, значимо для Нього».

«Перші Спасенці  мали велику впевненість. Це було  в їх музиці, 
маршах, свідченнях, радості».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ВПЕВНЕНИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Надайте впевненість іншим в тому, 
що Ісус може змінити кожне життя.
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
СЛІДУЙТЕ
БЛИЖЧЕ

БРАТИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
«Чим ближче ми слідуватимемо 
за Ісусом, тим більше будемо 
відображати Його місію тим, хто 
маргіналізований, відсторонений 
чи залишається поза увагою. Каїн 
запитав Бога: «...хіба я сторож братові 
своєму?» Свідома відповідь – “Так”.



♦♦ ЗАКЛИК ДО ВИХОВАННЯ ТА ТУРБОТИ ПРО КОЖНЕ ПОКОЛІННЯ: 
Ми повинні прийняти відповідальність за дітей, молодих людей та 
нових лідерів – оснащувати, вирощувати, розширювати можливості 
та дисциплінувати нашу теперішню та майбутню Армію Спасіння.

Протягом минулого століття тривалість життя зросла до такої міри, що 
в даний час живе більше поколінь одночасно, ніж будь-коли раніше.1 
Проте, хоча тривалість життя зростала, зміни у всіх сферах життя 
відбувались настільки стрімко, що навіть ті, хто спонукає до змін, 
не можуть встигнути за їх наслідками та залученням.2 Це стосується 
кожного покоління.

До викликів поколінь, які завжди існували, тепер додаються нові, 
що вимагають уважного поводження та нового розуміння страхів 
та розчарувань інших людей. Сьогодні, коли COVID-19 додає свої 
обмежувальні та тривожні ускладнення, виклики стали більш 
складними. Часом майбутнє молодих людей виглядає лякаючим, а 
проблеми зі здоров’ям внаслідок вірусів означають, що відносини 
та вибір супутника життя часто відбуваються в обмежених умовах. 
Старше покоління, якому як відомо, є найбільша загроза здоров’ю, 
залежить від мудрості та розуміння молодого покоління, яке повинно 
поводитись відповідально та тримати вірус якнайдалі. Ролі, здавалося 
б, змінилися. Люди середнього віку мають обов’язки у всіх напрямках:3 
діти, батьки похилого віку, кар’єра та шлях подолання найгіршої 
економічної ситуації для багатьох поколінь.

Проте кожне покоління має що запропонувати. Кожен може доповнити 
життя іншого. Виклик полягає в забезпеченні спільного доступу та 
підтримки.

За останні роки Церква зазнала власних викликів поколінь. 
Молоді люди часто відчували себе виключеними та недостатньо 
використаними на керівних посадах. Вони шукають автентичності 
та прийняття, хоча не завжди усвідомлюють власні недоліки або 
відсутність оцінки наслідків того, про що просять або вимагають. І 
навпаки, старші покоління часто відчували себе маргіналізованими, 

ВИХОВАННЯ ТА ТУРБОТА ПРО КОЖНЕ 
ПОКОЛІННЯ
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витісненими з власного спілкування тими, хто здійснив «зміни» заради 
змін, а не працював задля інклюзивного служіння, яке розвивається. 
Проте тут може бути місце для всіх, де кожен працює на благо 
інших і використовує таланти, які може запропонувати. Щедрість і 
Християнські чесноти терпіння, лагідності, доброти та любові можуть 
творити чудеса.

Армія Спасіння не захищена від викликів. Деякі ситуації вимагали 
застосування образного мислення, але вирішення викликів не 
завжди співпадали, бо спілкування молоді та старшого покоління не 
відбувалося, що, в свою чергу, призвело до втрати  можливостей.

Протягом багатьох років молодші солдати4 та інші пов’язані з Армією 
люди мали важливе значення для розбудови інфраструктури. Вони 
додали почуття приналежності, ідентичності та відданості. В останні 
десятиліття необережність щодо розбудови інфраструктури призвела 
до того, що в деяких регіонах світу менше людей стає молодшими та 
старшими солдатами і офіцерами.

Поряд з похвальним наголосом та кампаніями щодо надання 
пріоритету євангелізації, здавалося, недостатньо уваги було приділено  
«служінням підтримки», що призвело до втрати необхідної уваги до 
виховання і зростання у вірі тих, хто вже був з Армією. Збалансований 
підхід до місії та служіння включає приділення часу та енергії освіті, 
пасторській роботі та не сприйняття робітників як належне. Кожен з 
трьох часто згадуваних пріоритетів Армії потребує уваги – це спасати 
душі, вирощувати святих і служити страждаючому людству . Там, 
де не помічають «зростаючих святих», інфраструктура неодмінно 
постраждає.

Деякі культури шанують старші покоління більше, ніж інші, але 
в занадто багатьох культурах маргіналізація літніх досвідчених 
людей призвела не лише до втрачених можливостей, а й до втрати 
підтримуючих взаємозбагачувальних стосунків. Старші покоління 
мають можливість приділяти час духовному та соціальному вихованню 
молоді. Не всі можливості помічені. Багато можливостей потребують 
негайної уваги. 
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Участь у зібраннях була візитною карткою Армії з перших днів. Це 
надавало впевненості та сприяло розвитку лідерських якостей у 
молодих людей, а у багатьох викликало  почуття цінності. Не слід 
нехтувати цим. Це породило почуття приналежності і, разом з цим, 
прихильності. Подібних способів допомогти людям почуватися «своїми» 
не важко знайти, хоча сприйняття та ініціативи щодо використання цих 
можливостей часом може бути недостатніми.

Армія Спасіння пишається тим, що в ній є місце для всіх. Вона 
відповідає своїй репутації, коли Спасенці пам’ятають, що їх Богом 
дана відповідальність – це допомогти іншим знайти власне гостинне 
запрошення в Царство Боже. Оскільки COVID-19 несе нові та складні 
виклики як для молодих, так і для старшого покоління, з’являється 
нова потреба і можливість, як для сприйняття, так і для рішучості, 
знайти та запровадити інноваційні способи щодо більшої ефективності 
нашої місії.

РОЗДУМИ 
«Кожне покоління має що запропонувати. Кожен може 
доповнити життя іншого. Виклик полягає в забезпеченні 
спільного доступу та підтримки».

«Молоді люди часто відчували себе виключеними та 
недостатньо використаними на керівних посадах. Вони шукають 
автентичності та прийняття».

«Старші покоління мають можливість приділяти час духовному 
та соціальному вихованню молоді. Не всі можливості помічені».

ЗАКЛИКАНИЙ
ПІДТРИМУВАТИ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Заохочуйте всі покоління працювати 
на благо один одного.
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ЦІННЕ СПІВЧУТТЯ
♦♦ ЗАКЛИК ДО ЦІННОГО СПІВЧУТТЯ: Ми повинні захищати інших, 
шукати справедливості, виявляти щедрість і брати участь у викупних 
акціях.

Коли ми приймаємо заклик слідувати за Ісусом Христом, ми 
приєднуємося до найяскравішого прикладу цінного співчуття. Випадки 
співчуття Ісуса поширені в Євангеліях. Вони добре задокументовані – 
доторкання та зцілення прокажених, відновлення життя, зору, слуху 
та рухливості та надія тим, чиє міцне здоров’я, здавалося, втрачено 
назавжди.1

Також Ісус мав звичку допомагати тим, хто опинився у скрутному 
становищі або був маргіналізований. Його повне залучення показало, 
що Він діяв не просто для того, щоб давати уроки як піклуватися. Він 
висловлював серце Бога. Пристрасть, з якою Він захищав тих, хто не 
мав голосу, докоряючи байдужим і піддаючи ризику власну честь та 
репутацію,  виявила Бога, який любить, щоб Його визначали цінним 
співчуттям.

Його захист жінки, яка «потрапила в перелюб» (Від Івана 8:2-11), 
повії, яка висловила Йому свою подяку особливо, - деякі вважали 
скандальним (Від Луки 7:36-50), і Його готовність докоряти релігійним 
лідерам та іншим за їх показне, байдуже ставлення (Від Матвія 23:1-
36) означало, що Він втратив підтримку владних структур (Від Матвія 
21:45-46). Але Його участь і співчуття до таких, як «непорядна» 
самарянка (Від Івана 4:4-30), багатий, злодійський Закхей (Від Луки 
19:1-10) і сліпий Вартимей (Від Марка 10:46-52), якому натовп сказав, 
щоб він мовчав, каже нам, що Він бачив можливості для добра в 
тих, кого вважають гіршими, і що Він поставив би їхні потреби перед 
власною репутацією.

Це уроки, про які Церква повинна пам’ятати у 21 столітті. Армія знає, 
що вона народилася для того, щоб прийняти такі виклики, а не задля 
популярності. Будь-яка благодійна організація, природно, стурбована 
тим, як її сприймають. Цінне залучення може призвести до цінної 
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втрати підтримки. Нерозуміння та навмисне спотворення завжди 
чекають, щоб ускладнити ситуацію. Ісус повинен був зіткнутися з усім 
цим. Ми слідуємо за Ним та Його прикладом. 

Ісус навчав своїх учнів, що любов коштує дорого, і наголошував на 
цьому в контексті учнівства (Від Луки 9:23-25, 57-62).2 Важливо, що 
учні мали б спостерігати за ціною любові в Ісусі , послідовно, день 
за днем, особливо у ніч розп’яття, коли учні Ісуса почули, як Він 
молиться за прощення для тих, хто був учасником Його вбивства 
(Від Луки 23:34). Таку любов важко наслідувати. Ми дивуємося Його 
силі, сміливості та цілковитій рішучості бачити все наскрізь. Ми 
почуваємось невідповідними в порівнянні з Ним і можемо завзято 
домагатися цінної любові лише набравшись сили в наших відносинах 
з Ісусом. Справа в тому, що люди, яких «не люблять», яким Спасенці 
зобов’язуються допомогти, також можуть бути «неприємними».3 
Нужденні люди можуть не співпрацювати, бути цинічними, критичними 
та, взагалі, недоброзичливими. Як правило, є причини – їхні потреби не 
задовольняються, або їх життя не змінюється, не маючи цінної любові.

Неважко помітити, що сьогодні світ має великі потреби і все ще 
вимагає цінного співчуття, проте ті, хто найбільше потребує, рідко 
отримують увагу, яку вони заслуговують. В деяких культурах все ще 
дивляться на бідних зверхньо, тоді як багато з тих, хто має можливості 
для допомоги, не бачать причин бути залученими. У них мало поваги  
і, можливо, недостатнє розуміння тих, хто знаходиться у складному 
становищі. Пропонуються дешеві рішення та швидкі виправлення, 
іноді в поєднанні з символічним виразом підтримки, але рідко мають 
справу із суттю проблеми. Не можна замінити цінне співчуття, але цінне 
співчуття  ... воно є цінним. Потрібні зусилля, час, енергія, часто деякі 
жертви, і все це має бути надане з любов’ю, у її найбільш практичній 
формі. І часом це можуть навіть не оцінити.

Павло закликав Коринтян: «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу 
свого пожнемо, коли не ослабнем» (До Галатів 6:9). Ісус дотримувався 
мудрого балансу між призначеною турботою, відпочинком та 
оновленням (Від Марка 1:35)  і рекомендував те саме для нас (Від 
Матвія 11:28-30). Ще однією спокусою для будь-якої організації, що 
турбується, якій надто легко піддатися мимоволі, є її процедури та 
адміністрування відповідно до власних потреб та робочої практики, 
а не розробка їх на благо тих, кому вона прагне служити. Потім 
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розроблена система стає ще однією перешкодою, відбиваючи тих, хто 
найбільше потребує її допомоги. Це створює реальні проблеми для тих, 
хто прагне простоти та розуміння, часто адміністратори не знають про 
труднощі, які вони створили.

Наш заклик – захищати беззахисних, захищати справедливість,4 
исловлювати щедрість та рятувати загублених. Чим ближче ми 
слідуватимемо за Ісусом, тим більше будемо відображати Його  місію 
тим, хто маргіналізований, відсторонений чи залишається поза увагою. 
Каїн запитав Бога: «.. хіба я сторож братові своєму?» Свідома відповідь 
- “Так”.

РОЗДУМИ
«Коли ми приймаємо заклик слідувати за Ісусом Христом, ми 
приєднуємося до найяскравішого прикладу цінного співчуття».

«Нужденні люди можуть не співпрацювати, бути цинічними, 
критичними та, взагалі, недоброзичливими. Як правило, є 
причини».

«Пропонуються дешеві рішення та швидкі виправлення, іноді в 
поєднанні з символічним виразом підтримки, але рідко мають 
справу із суттю проблеми».

«Наш заклик – захищати беззахисних, захищати справедливість, 
висловлювати щедрість та рятувати загублених. Чим ближче ми 
слідуватимемо за Ісусом, тим більше будемо відображати Його 
місію тим, хто маргіналізований, відсторонений чи залишається 
поза увагою».

ЗАКЛИКАНИЙ
ДАВАТИ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Виявляйте любов у дії, як це 
робив і заповідав Ісус.
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ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
♦♦ ЗАКЛИК ДО ІНКЛЮЗИВНОСТІ: Ми маємо, поза сумнівом, 
ставитися до всіх людей з повагою та співчуттям, пам’ятаючи про 
свою місію задоволення людських потреб в Ім’я Христа без будь-якої 
дискримінації.

Створення «нас» завжди призводить до створення «них». Цього не 
уникнути. Автоматично. Це пов’язано з наявністю ідентичності, яка є у 
всіх нас. Армія Спасіння має сильну ідентичність як в середині Церкви, 
так і за її межами. Форму Армії Спасіння добре видно, як і її прапори, 
марші та паради в різних заходах по всьому світу. Бути впізнаваною 
і, отже, доступною для служіння – це частина її стратегії. Все йде за 
планом.

Але поняття «ми» та «вони» можуть також підкреслити розбіжності, 
створити бар’єри та призвести до того, що «інші» почуватимуться 
виключеними. Це може статися в корпусі, де ті, хто займається 
музичними секціями, маючи власне (дійсне та здорове) спілкування, 
можуть здаватися відокремленими чи мимоволі віддаленими від решти 
зібрання. Так не повинно бути, але можливість здаватися виключеним 
завжди є. Така ж небезпека стосується інших груп та клубів, які 
потребують офіційного входження до складу, як частина вимог в 
організації. Тоді з’являється наявність ідентифікування  «вони» та «ми» 
серед молоді та старшого покоління, чоловіків та жінок, чорних та 
білих. Є й інша ідентифікація, яку не завжди можна легко визначити 
– багаті та бідні, натурали чи геї, здорові та хворі. Незважаючи на те, 
що ми не обов’язково про них знаємо, ми маємо усвідомлювати, що 
почуття відсторонення, недооцінки чи незрозумілості спричиняє біль в 
деяких чуттєвих серцях.

В основі причин народження Армії лежала пристрасть до 
маргіналізованих, тих, хто був поза увагою чи зазнавав знущання, 
людей, яких, можливо, експлуатували або за кого нікому було 
заступитися. Сила цієї пристрасті та переконання призвела до того, що 
багато людей з тих, хто вважався «малоймовірно здатним приєднатися 
до лав»,  долучилися. Вони знайшли гостинність та дім. Важливо, щоб 
в Армії завжди було місце для таких. Важливо уникнути будь-якої 
спокуси стати настільки поважним місцем, щоб його бентежили ті 
самі люди, для яких існує рух. Слід очікувати, що деякі новонавернені 
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зазнають невдач і невпевненості, навіть звинувачуватимуть себе. Ми 
повинні бути обережними щодо своєї реакції. Наша реакція повинна 
включати пропозицію допомоги та залучення, як це робив Ісус, замість 
того, щоб відмовити або засудити.

Коли мова заходить про людей, які не входять до Церкви, відстань 
може здатися величезною. Формальність або (на відміну від цього) 
велика чисельність богослужінь може бути відштовхуючим фактором, 
як і мова літургії або терміни Християнської бесіди. Навіть відчуття 
святості у Християн, реальне чи інше, може перешкоджати людям 
зближуватись. Що стосується проходу через двері церкви чи зали 
Армії Спасіння в неділю вранці на богослужіння, то сама ця думка 
наповнює деяких почуттям тривоги, часто непотрібним. Ці та інші 
проблеми завжди з нами. Але це не означає, що ми повинні перестати 
бути собою, це означає, що нам потрібно розуміти «інших» і, якщо ми 
справді хочемо охопити більше людей у своєму житті та Християнській 
спільноті, треба докласти свідомих зусиль, щоб зблизитися та 
зрозуміти їх.

Однією з найсильніших ідентифікаційних рис Армії протягом багатьох 
років став її акцент на святому житті. Це збагатило незліченну 
кількість людей та надихнуло на відданість та прихильність справі, 
яку постійно змінюють життя та ситуації. Завданням «інклюзивності» 
є забезпечення того, щоб впевнитися в тому, що ті, хто не керує або 
не вирішив жити за тими самими «стандартами», або чиї ситуації чи 
обставини заважають їм «підписатись», не почувались виключеними 
чи недостатньо хорошими. Рух, який народився, і в першу чергу існує, 
задля добробуту інших, повинен гарантувати, що він відкриває двері 
зі своїми стандартами, а не закриває їх. Небезпека того, щоб бути 
більш стурбованими стосовно «ти не повинен» на шкоду тому, щоб 
бути всеохоплюючим, була відзначена у зверненні Вищої Ради, в якому 
Генерал Пол Рейдер закликав дотримуватися такого зобов’язання, яке 
допоможе «вирвати нас з оборони і консервативного режиму, щоб в 
деяких місцях ми не померли від власної гідності».1

Армія завжди серйозно ставилася до своєї мети задовольнити людські 
потреби в Ім’я Христа без дискримінації.2 Це досягається сьогодні 
численними способами самовіддачі, але це непросте завдання. 
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РОЗДУМИ
«Створення «нас» завжди призводить до створення «них». 
Цього не уникнути. Автоматично. Це пов’язано з наявністю 
ідентичності, яка є у всіх нас».

«Важливо уникнути будь-якої спокуси стати настільки поважним 
місцем, щоб його бентежили ті самі люди, для яких існує рух».

«Завданням «інклюзивності» є забезпечення того, щоб 
впевнитися в тому, що ті, хто не керує або не вирішив жити 
за тими самими «стандартами», або чиї ситуації чи обставини 
заважають їм «підписатись», не почувались виключеними чи 
недостатньо хорошими».

«Незалежно від ситуації, закон любові, як навчав і показував 
Ісус, завжди повинен панувати».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ВСЕОХОПЛЮЮЧИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Поставте себе на «їхнє» місце.

Ворожість, опозиція, непорозуміння, неправильне представлення 
інформації, поганий досвід, коли не надавали допомоги, відсутність 
вдячності, мінлива культурна етика та безпідставна упередженість 
спрацьовують проти досягнення цих високих цілей. Незалежно від 
ситуації, закон любові, як навчав і показував Ісус, завжди повинен 
панувати. І визначити наші прагнення.
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«Слідувати – це не прийняття 
рішень, що впливають на 
ситуацію, це не про вирішення 
того, які аспекти учнівства нам 
підходять, а яких ми будемо 
уникати. Слідувати – це про те, 
щоб бути керованим».

РОЗДІЛ ПЯТИЙ
ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ



ПОЧАТОК
Коли ми погоджуємося слідувати за Ісусом, важливо чітко зрозуміти, що 
ми беремо на себе. Для початку, слідувати – це не прийняття рішень, що 
впливають на ситуацію, це не про вирішення того, які аспекти учнівства нам 
підходять, а яких ми будемо уникати.1 Слідувати (як було сказано раніше) – 
це про те, щоб бути керованим.

Це матиме відношення до наших молитов – про що ми просимо, чого 
очікуємо, наскільки глибоко довіряємо або чого хочемо досягти. Ми в Божих 
руках, які безпечні. Вони добрі. Вони знають, як вказати шлях. Це руки, які 
були прибиті до Хреста і немає потреби доводити те, наскільки ми дорогі для 
Ісуса. Немає кращих рук, в яких ми могли б бути. Тож довіряйте їм.

Ще один фактор, як уже згадувалося раніше, полягає в тому, що Бога 
нічого не дивує.2 Він перебуває в минулому, сьогоденні та майбутньому. Він 
всезнаючий. Він знає кожну деталь нашого минулого і вже випереджає нас 
у майбутньому. Він з нами в кожному «зараз». Отже Бог ніколи не панікує. 
Ми можемо бути (і часто буваємо) в шоці і розгублені, але не Бог. Ми можемо 
Йому довіряти. Нам просто потрібно навчитися робити це краще – і Він 
допоможе нам це зробити.

Важливо також розуміти, що Бог обіцяє, а що – ні. Він обіцяє свою постійну 
присутність, глибоко в наших серцях по нашому запрошенню та бути 
дружнім з нами протягом усього нашого життя. «Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку!», – це Його остання обіцянка в Євангелії  (Від 
Матвія (28:20). Він обіцяє керівництво (Від Івана 14:26), турботу (1 Петра 
5:7), повне розуміння (Псалом 103:14), прощення, коли ми зазнаємо невдачі 
(Псалом 102:12), вічне життя (Від Матвія 19:29) і те, що Він підсумовується як: 
«.. щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали» (Від Івана 10:10).

Але Він не обіцяв безпроблемного життя (Від Івана 16:33), особливих 
прихильностей для Християн, відсутність болю чи хвороб, або уникнення 
смерті. Почувши деяких євангелістів (з їх перебільшеннями), легко здобути 
помилкові сподівання. Зцілення, яке приносить Христос, не подібне до 
жодного іншого. Це вічно, і це допомагає, якщо ми можемо бачити Його 
обіцянки та дії в такому світлі. Отже ми не будемо розчаровані. У нас буде 
радість, впевненість і безпека, і ми інших не зіб’ємо зі шляху.

Слідувати за Ісусом - відповідь на заклик, що не обов’язково передбачає 
покинути домівку. Кожна пригода з Ісусом відрізняється. Але це означає, що 
ми стараємося розділити Його світогляд. Від нас вимагається бачити далі 
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наших власних потреб, спільноти та упереджень. Руки Ісуса простягаються 
навколо світу. 

Так, як і наші руки мають робити. Благодійність може розпочатися вдома, 
але на цьому вона не повинна закінчуватися. Охоплюючи місію Ісуса, ми 
охоплюємо світ з усім його різноманіттям, недоліками та проблемами людей. 
Ми можемо не бачити світового потенціалу настільки чітко чи з любов’ю, 
як Ісус, проте Він просить нас спробувати, і це рішення може збагатити нас 
набагато більше, ніж ми можемо собі уявити.

Ми всі дорогі для Бога – кожен створений за Його образом (незалежно від 
обраної нами чи нав’язаної релігії). Він прагне, щоб ми всі знали і знаходили 
в Ньому спасіння. Він прощає, відновлює, пропонує благодать, підтримку 
і втіху. Якщо ми хочемо стати подібними до нашого Вчителя, нам також 
потрібно навчитися сприймати ці речі.

Ісус розповів історію про людину, яка будує вежу (Від Луки 14:28). Перш ніж 
розпочати свою роботу, він підраховує вартість. Він переконується, що це те, 
що він хоче, і здатний і готовий заплатити ціну. Коли ми починаємо слідувати 
за Ісусом – це мудро прислухатися до  Його поради. Сядьте, помоліться. 
Розгляньте цінність учнівства та вашу власну рішучість. А потім ... 
довірте решту Йому.

РОЗДУМИ
«Слідувати – це не прийняття рішень, що впливають на ситуацію, 
це не про вирішення того, які аспекти учнівства нам підходять, а 
яких ми будемо уникати».

«Охоплюючи місію Ісуса, ми охоплюємо світ з усім його 
різноманіттям, недоліками та проблемами людей».

«Ми можемо не бачити світового потенціалу настільки чітко чи з 
любов’ю, як Ісус, проте Він просить нас спробувати, і це рішення 
може збагатити нас набагато більше, ніж ми можемо собі уявити».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ВЕДЕНИМ ІСУСОМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Перелічіть, що, на вашу думку, Бог 
обіцяє, а що не обіцяє.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  ЗАКЛИК  ДО  МІСІЇ   53



ВІДСТАНЬ
Однією з визначальних особливостей людської поведінки, яка виникла через 
пандемію COVID-19, було те, що раптово стало прийнятним «проходити повз 
інших на відстані».1 Щоб унеможливити зараження інфекцією себе або не 
передавати її іншим, ми почали триматися на відстані один від одного. Це було 
Християнською справою. Це також мало здоровий глузд. І ми навчились радіти 
кожному дню – майбутнє є менш передбачуваним або певним, ніж раніше.

Коли церкви, каплиці та зали Армії Спасіння були змушені закриватися з тих 
самих причин, стало очевидним те, що нам не потрібно було зустрічатися в 
домі Бога, щоб поговорити з Ним або бути поруч з Ним. Було наголошено, що 
«Бог з нами», недалеко. І кожен день є таким же духовно значущим, як і неділі.

Ще однією помітною особливістю було те, що, коли церковні служби виходили 
онлайн на заміну публічному недільному богослужінню, все більше людей, які 
не відвідували церкву, долучались і все більше налаштовувалися. Без сумніву, 
їхні думки були спрямовані до Бога, і вони досліджували віру через проблеми 
пандемії , але виявився інший фактор. Багато людей були готові подумати 
про наближення до Бога, водночас віддаючи перевагу тримати «Церкву» на 
відстані. Ті, хто переймався тим, що їм можуть дошкуляти надмірно прискіпливі 
євангелісти, втягнути в церковну політику або попросити їх «прийняти 
зобов’язання», не хвилювалися щодо будь-якої з цих проблем. Вони могли 
слухати і спокійно обмірковувати свої відповіді. Якими б не були причини, люди, 
які раніше не виявляли зацікавленості, показали, що вони відкриті для віри. 

Що це говорить про місію та можливості? Як нам діяти далі? Як можна 
залучити цих людей до позитивних аспектів Християнського спілкування? Як 
ми можемо реагувати на їхні потреби, водночас поважаючи їхнє нинішнє (чи 
інше) бажання дистанції? Ці запитання не можна розглядати в площині «занадто 
важко». Їх потрібно досліджувати на всіх рівнях Християнських зусиль. Тут 
можна багато чому навчитися, а також покращити наш підхід, який постійно 
розвивається, стосовно служби та служіння.

Проте слід сказати, що в природі людини хочеться тримати Бога на відстані 
– через страх перед тим, що Він може попросити або що Він захоче змін. 
Розповідаючи притчу про блудного сина, Ісус сказав, що син вирушив у 
«далеку країну» (Від Луки 15:13), де його батьки не побачать його душевних, 
марнотратних дій. Наприкінці притчі, коли син зрозумів свою помилку і 
вирішив повернутися до родинного дому, ми знаходимо батька, який чекав 
на повернення свого сина, «коли він далеко ще був». (Від Луки 15:20). Притча 
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чудово пояснює проблему – хоча ми часом хочемо тримати Бога на відстані, 
Він завжди прагне прийняти нас назад.

Коли ми розглядаємо, як Ісус ставився до інших людей, ми виявляємо, що 
Він навмисно заспокоював їх. Він не тільки сказав, що ми повинні бачити 
Бога як люблячого Батька, який чекає, щоб задовольнити наші потреби. Він 
також показав себе таким, хто дружить з тими, з ким, здавалось, неможливо  
дружити, даючи запевнення в Божій благодаті, в тому числі засудженому 
розбійнику, який вмирав поруч з Ним (Від Луки 23:43). Він неодноразово 
говорив, що не прийшов засуджувати ( Від Івана 3:17), проте риторика деяких 
Християн справляла зовсім інше враження протягом багатьох років. Ісус 
зблизився з людьми, приймаючи та пізнаючи їх. Він не стояв на відстані, 
змушуючи їх почуватись винними. Сьогодні, коли стільки людей майже нічого 
не знають про Ісуса, Його вчення та Його життя, ми створюємо враження, 
за допомогою яких люди складуть справжнє уявлення про Бога любові, чи 
навпаки.

Найкращим підсумком позитивного дистанціювання Богом є слова з Псалма 
103:12: «...як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини!». 
Він робить це для всіх, хто просить. З такою любов’ю слідування на відстані  – 
це здається втраченими можливостями.

РОЗДУМИ
«Багато людей готові подумати про наближення до Бога, 
водночас віддаючи перевагу тримати «Церкву» на відстані».

«Ісус зблизився з людьми, приймаючи та пізнаючи їх. Він не 
стояв на відстані, змушуючи їх почуватись винними».

«Хоча ми часом хочемо тримати Бога на відстані, Він завжди 
прагне прийняти нас назад».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ДОСТУПНИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Намагайтеся, щоб між вами та Богом 
не було відстані.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  ЗАКЛИК  ДО  МІСІЇ   55



ДОСВІД
Якщо слідування за Ісусом не має для нас ніякого значення, немає сенсу 
слідувати. Він покликаний змінити нас, допомогти розкрити свій потенціал і стати 
тими, ким ми покликані бути – більше схожими на Того, за Ким ми слідуємо, з 
Кого беремо приклад, керівництво та силу. Це – Ісус.

Для деяких початкова зміна кардинальна, навіть трансформаційна – від одного 
способу життя до іншого. Проте це лише початок. Ми продовжуємо змінюватися. 
Ми на це не впливаємо. Це такий світ, це такі ми. Ніколи не залишайтеся 
незмінними. Життєвий досвід має свій вплив і ми відповідно адаптуємось, або 
намагаємось не відставати. Божий Дух в нас означає, що Він керує змінами 
разом з нами, змінюючи нас, коли ми зустрічаємося з кожним новим досвідом.

Ми можемо не завжди помітити зміни. Наші друзі також не бачать особливої 
різниці. Це тому, що зміни відбуваються непомітно. День за Днем, непомітно, 
поступово, природно. Вплив Божої присутності має свій милостивий ефект.1

За останні десятиліття було багато сказано щодо слова «зміни». Ми легко 
могли собі уявити, що зміни були чимось новим, ніж це було завжди з нами. Це 
стосується всіх сфер життя, і Церква не є винятком. Іноді, це відбувалося досить 
довго. Деколи, зміни були вимушеними. Коли це відбувається – це, як правило, 
означає невдачу у відносинах, відкритості чи лідерстві. Можливо, все разом. 
Досягнення природного розвитку, спільне управління змінами для багатьох 
здається примарним. Ісус ніколи не змушує змінюватися. Він хоче взяти нас з 
собою. Але це наш вибір.

Апостол Павло писав про плід Духа (До Галатів 5:22). Він порівняв присутність 
Духа в нашому житті із вирощуванням фруктів до зрілості. Він назвав 
«любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тихисть та 
здержливість» як плід (якості), що зростає в нас, коли ми запрошуємо Бога стати 
центром нашого життя. Ми можемо відчувати, що деякі з цих якостей більше 
підходять для нашого характеру, ніж інші, але нам не призначено вибирати, які 
саме ми хочемо прийняти. Кожна якість повинна, принаймні, зростати, змінюючи 
нас на краще, коли ми все більше зростаємо, щоб бути подібними до Ісуса.

Місія – це зміни. Зміна ситуацій. Зміна людей. Навіть зміна світу. Це також 
змінює тих, хто бере участь у місії через досвід, спостереження, виклики. Реалії 
взаємодії з іншими, прагнення досягти, вирішення реальних ситуацій – все це має 
ефект.

Іноді нас змушують до змін. Світова пандемія змінила світогляд, погляди, 
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розуміння і, навіть, наше почуття безпеки. Трагедії, раптові втрати, втрата 
роботи, зради стають небажаними вторгненнями не лише в наше життя, але й в 
життя тих, чиї серця ми прагнемо досягти. Бог, який задовольняє наші потреби, 
може задовольнити і їхні також.

Сліпий супротив до змін не вітається. Коли ми зустрічаємся з іншими людьми 
протягом нашого життя, це  надає можливості для розширення нашого 
світогляду, кращого розуміння людей, розуміння того, чому деякі люди думають 
так, як вони думають, і чому вони мають супротив до змін. Коли ми відкриті для 
Божого керівництва, ми виявляємо необхідність відмовитися від деяких наших 
поглядів, припущень та ідей. Жити без такого розвитку – марнотратство.

По суті, заклик до місії стосується зміни життя. Йдеться про зміну ситуацій 
та обставин. Йдеться про прийняття заклику, який охоплює всі сфери 
нашого життя. Як каже Генерал Педдел, мова йде про те, щоб бути готовими, 
взаємодіяти з іншими в момент потреби та приймати відповідальність, коли це 
буде необхідно. Ще одне, про що ми ніколи не повинні забувати. Йдеться про те, 
щоб дозволити Ісусу змінювати нас, коли ми беремо участь в місії, роблячи нас 
більш пристосованими до Його служіння і більше подібними до Нього. Це досвід, 
який не можна пропустити. День за Днем.

РОЗДУМИ
«Божий Дух в нас означає, що Він керує змінами разом з нами, 
змінюючи нас, коли ми зустрічаємося з кожним новим досвідом».

«Коли ми відкриті для Божого керівництва, ми виявляємо необхідність 
відмовитися від деяких наших поглядів, припущень та ідей».

«Йдеться про те, щоб дозволити Ісусу змінювати нас, коли ми беремо 
участь в місії, роблячи нас більш пристосованими до Його служіння і 
більше подібними до Нього. Це досвід, який не можна пропустити. День 
за Днем».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ЗМІНЕНИМ

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Залишайтеся відкритими для 
Божого керівництва.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ  ЗАКЛИК  ДО  МІСІЇ   57



КІНЕЦЬ
Кожна подорож має кінець. Зазвичай є заплановане місце призначення. Подорож 
з Ісусом не схожа на жодну іншу. Як Слово Боже, Він є Альфа та Омега,1 початок і 
кінець. Крім того, Він представляє себе як Дорога (Від Івана 14:6). По суті, метою цієї 
подорожі є сам Ісус, щоб пізнати Його, бути об’єднаним з Ним у вічність. (Від Івана 
16:17-23). І, говорячи про вічність, Він послідовно вказував, що багато хто з перших у 
цьому житті будуть останніми в наступному (Від Марка 10:31). Він сказав своїм учням, 
що справжня велич полягає не в тому, щоб поставити себе на передній план, а в тому, 
що знати, як першим віддати своє місце іншим. (Від Марка 9:35). Ця подорож має свої 
несподіванки.

Справа в тому, що життя – це не змагання, навіть для того, щоб зрозуміти, хто може 
бути найкращим Християнином чи найподібнішим до Христа. Такі цілі несуть у собі 
небезпеку і прямо контрастують з великою метою – просто виконувати Божу волю. 
Прийняття заклику до місії означає, що ми прагнемо допомогти якомога більшій 
кількості людей в тому, що Ісус назвав Небесним Царством, і не піклуватися про те, 
щоб бути «на першому місці». 

Все це добре поєднується з наголосом Ісуса на служінні. Його послідовники мали 
керувати без примусу, а з лагідністю та смиренням (Від Матвія 11:28-29). Він дав 
духовну владу тим, хто слідував в Його Ім’я, наголошуючи на тому, що все що їм було 
дано – було з Його благодаті, і вони не повинні використовувати це для своїх цілей. 
«Ви дармо дістали, дармо й давайте», – сказав Він (Від Матвія 10:8). Влада, яку Він 
дав, була і є – служити.

Однак духовний вплив завжди послаблюється, коли ми знаємо, що не маємо  
відносин  з Богом. Якщо неправильний підхід, подвійні стандарти або змішані мотиви 
приховують те, ким ми є, ми не можемо сподіватися насолоджуватися будь-яким 
відчуттям Божої сили, яка діє в нас. Результат – невдача. Немає нічого кращого, ніж 
знати що наше життя повністю підпорядковане Богу та Його цілям. Це послання, яким 
ми ніколи не повинні соромитися ділитися.

Однак, коли ми намагаємося обмежувати наші відповіді на керівництво Ісуса, 
нам може бути важко не обмежувати свою довіру. Довіра потребує виховання. 
Підтвердження її цінності приходить лише через вияв віри. Тут немає короткого шляху.

Також немає короткого шляху, щоб допомогти людям зрозуміти Євангеліє. На жаль, 
занадто часто виникає серйозна відсутність зусиль, щоб познайомитися з людьми 
там, де вони перебувають, використати зрозумілу їм мову та витратити час, щоб 
уявити, як це бути на їхньому місці. Прийшовши на землю, Ісус поставив Себе на наше 
місце, увійшов в наше становище, звернувся до нас чітко і просто. Євангелія рясніють 
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прикладами, які показують, що так Він жив і мав відношення до нас. 

Він не бентежив релігійними словами чи доктринальними висловлюваннями. Все 
це – частина любові до ближнього, спосіб життя, який Він так сильно відстоював у 
Нагірній Проповіді. (Від Матвія 5–7). Він неодноразово доводив, що любов важливіша 
за релігійні звичаї.

Генерал Альберт Орсборн, автор багатьох пісень, які наповнюють наше учнівство, 
використав тему подорожі по життю в багатьох з них. В «Я знаю Тебе, Хто Ти»,2 він 
розпочав з того, що помітив сліди Ісуса на своєму шляху. Прослідковуючи пісню, ми 
усвідомлюємо, що Ісус, який спочатку йшов поруч з ним, пізніше бере керівництво. 
Врешті-решт під керівництвом Ісуса, ми знаходимо це в останньому вірші для нашої 
молитви::

Нехай мене ніщо не тягне назад
Або не відверне моє серце від Тебе,

Але по Голгофі
Приведи мене, нарешті, побачити
Божі суди, той міський ярмарок,

І знайди моє ім’я, що написано там.

Місія виконана.

РОЗДУМИ
«Життя - це не змагання, навіть для того, щоб зрозуміти, хто може бути 
найкращим Християнином чи найподібнішим до Христа. Такі цілі несуть 
у собі небезпеку…»

«По суті, метою цієї подорожі є сам Ісус, щоб пізнати Його, бути 
об’єднаним з Ним у вічність».

«Духовний вплив завжди послаблюється, коли ми знаємо, що не маємо  
відносин  з Богом. Якщо неправильний підхід, подвійні стандарти або 
змішані мотиви приховують те, ким ми є, ми не можемо сподіватися 
насолоджуватися будь-яким відчуттям Божої сили, яка діє в нас».

ЗАКЛИКАНИЙ БУТИ
ТАМ!

ЗАКЛИКАНИЙ РОБИТИ
Діліться всім, що вам дав Бог, так 
само дармо, як Він дав це вам.
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ДОДАТКОВЕ ЧИТАННЯ
І ПРИМІТКИ
ЗАКЛИКАНІ ДО МІСІЇ
1. Для більш повного контексту дивись «Армія Cпасіння у Тілі Христовому», 

публікація Міжнародної штаб-квартири (IHQ).

ЗАКЛИК ІСУСА

ЗНАТИ БОГА
1. Вивчення того, що Ісус сказав про Бога, як це записано в Євангеліях, 

однозначно спрямоване на те, щоб допомогти нам зрозуміти, що Бог 
створив, піклується і підтримує нас. Кожне з висловлювань “Я є” в 
Євангелії Від Івана, Нагірній Проповіді (Від Матвія  5–7), Його молитва в 
Євангелії від Івана 17 та інших вченнях про Бога свідомо вводяться для 
виправлення помилкових понять (Від Матвія 5:21, 27, 31, 33, 38 та 43) або 
підтвердження інших. Наприклад, зверніть увагу на різницю між Ісая 61:1-
2 та представлення Ісуса в Від Луки 4:18-19, де пропущено посилання на 
день помсти, але персоналізовано позитивні сторони Його Божественної 
загальної місії. Також зверніть увагу на засудження Ісусом релігійних 
лідерів та вчителів, які дають спотворені та обтяжливі вказівки щодо того, 
що вимагає Бог (Від Матвія 23:2-4). 

ЗНАТИ СЕБЕ
1. Знайдено в «Алегорії печери» Платона, вперше цитовано Сократом в суді 

за безбожність та розбещення молоді.
2. Дивись Приповісті 16:2: «Всі дороги людини чисті в очах її, та зважує 

душі Господь» та Єремія 17:9: «Людське серце найлукавіше над все та 
невигойне, хто пізнає його?»

ЗНАТИ СВОЮ МІСІЮ
1. «Одна Армія», повне видання, Вступ, «Одне Життя».
2. Я буду боротися!
Поки жінки плачуть як зараз – я буду боротися;
Поки маленькі діти голодують як зараз – я буду боротися;
Поки чоловіки йдуть до в’язниць, туди та звідти, туди та звідти як зараз – я буду 
боротися;
Поки є хоч один п’яниця,
Поки є на вулицях хоч одна бідна загублена дівчина,
Поки залишається хоч одна темна душа без світла Божого,
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Я буду боротися, я буду боротися до самого кінця!
Вільям Бут

3. Книга Пісень Армії Спасіння (SASB) 935.
4. Приклади: Від  Івана 4:1-30;  8: 2-11; Від Луки 19: 1-10.

БУДЬ ГОТОВИЙ

МОЛИТВА
1. Псалом 103:13.
2. Питання, що стосуються статусу церемоній та того, що є важливим 

для Християн, детальніше висвітлені в публікації Міжнародної Штаб-
квартири «Одна Армія», «В руках Господа»* 

3. «Бог з нами», Роуен Вільямс. «Молитва – це найглибше, що «дозволяє 
Богу відбуватися в нас», Дух оживляє Христа в нас, перебуваючи там, де 
Христос справжній, з Духом, що входить в нас, щоб оживити Христа в 
наших власних серцях».

СВЯТІСТЬ
1. «Розгорнуто про Святість»* підкреслює, як Ісус «буквально привів Бога 

на землю. І ... показав нам у людській подобі, яким справді було святе 
життя. Ісус був відкритий святістю». Це розширює те, як наголос Ісуса на 
відносинах є ключовим для того, щоб направляти нас жити як Він.

2. Армія Спасіння з перших днів використовувала Християнські пісні, які 
досліджують наші відносини з Богом, щоб додати глибини духовному 
досвіду. Армія отримала благословення письменників, які створили 
безліч пісень, що запрошують до розмови з Богом. Ось кілька прикладів:

Молодь
Спасителю, поки моє серце ніжне,
Я віддав би Тобі серце;
Усі мої сили Тобі віддаються,
Тобі і тільки Тобі єдиному, щоб бути ...
Джон Бертон-молодший

Учнівство
Вважай, що я йду за Тобою,
Вічно жити Твоїм слугою, щоб бути ...
Джон Брюс
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Посвята
Я повинен любити Тебе, любов повинна керувати мною,
Випливає і тече вперед
Від дитячого серця всередині мене,
Або моя робота не варта нічого ...
Альберт Орсборн

Споглядання
У цю тиху хвилину,
Перед Твоїм престолом,
Усвідомлюючи Твою присутність,
Знаючи, що я відомий.
У цю тиху хвилину визволи мій дух;
У цю спокійну хвилину зроби мене кращим!
Джон Гованс

ГОТОВИЙ ДО БИТВИ
1. Дослідження та опитування протягом багатьох років послідовно 

підтверджують, що більшість повій піддавалися сексуальному 
насильству в дитинстві, як правило, з боку кількох осіб.

2. Існує думка, яка припускає, що Святий Франциск насправді сказав: “А 
також використовує слова”, – тлумачення, яке наголошує як на прикладі, 
так і на мовленні.

3. Випадки відмови Ісуса від поспіху або паніки можна знайти в Від Луки 
8:40-56; Від Івана 7:3-6 та Від Івана 11:1-6.

БУТИ ЗАЛУЧЕНИМ

СЛУЖІННЯ
1. Те, що служіння не означає слабкість, підкреслюється в «Лідерстві 

Служіння»*.
2. Величезна кількість пісень «служіння», які прозвучали у поклонінні Армії 

Спасіння, продовжують впливати на етос руху. Ось кілька прикладів 
таких пісень – для служіння день за днем:
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Навчи мене як любити Тебе,

Навчи мене як молитися,

Навчи мене як служити Тобі,

Краще з кожним днем.

Анон

Щоб служити теперішньому віку,

Моє покликання виконати,

О, нехай усі мої сили задіяні

Виконати волю мого Вчителя!

Чарльз Уеслі

Більше за все, чим би я став

Слугою мого слуги-Господа;

Найвища слава – Його докір,

Виконання Його волі – моя найкраща 

нагорода.

Едвард Генрі Джой

Спасителю, все, що я приношу Тобі;

Говори, Господи, і я слухатимусь Твого голосу;

Відзнач мене зараз Твоїм слугою,

Більше про Твою силу, дорогий Господь, я 

молюсь.

Еліс Джорджина Едвардс

Вважай, що я йду за Тобою,

Вічно жити Твоїм слугою;

Хмарно чи ясно, Господи, – я Твій,

Коли Твоє обличчя я побачу.

Джон Брюс

Як я можу краще служити Тобі, Господи,

Ти, Хто так багато зробив для мене?

Хиткою і слабкою була моя праця;

О, як би моє життя могло б розповісти про Тебе!

Тут, біля хреста в цю священну годину,

Тут, у джерела відродження сили,

Дійсно безпомічний, я приходжу зі своєю 

потребою;

Господи, до Твого служіння долучи мене, я 

благаю.

Бремвелл Коулз

О, Ісусе, я обіцяв 

Служити Тобі до кінця,

Будь назавжди поруч зі мною,

Мій Учитель і мій друг.

Я не буду боятися битви,

Якщо Ти поруч зі мною,

Не зіб’юся зі шляху,

Якщо Ти будеш моїм провідником.

Джон Ернест Боде

Якщо така бідна душа, як я,

Хай живе для великої слави Твоєї,

Всі мої дії освячують,

Всі мої слова і думки отримують;

Долучай мене для служіння Тобі, долучай

Все, що я маю, і все, що я є.

Чарльз Уеслі

Мені приємно в Його служінні,

Більше за все, більше за все.

Рут Трейсі

О, Вчителю, дозволь мені піти з Тобою

Скромними шляхами вільного служіння;

Скажи мені Свою таємницю; допоможи мені 

нести

Напруження тяжкої праці, клопіт піклування.

Вашингтон Гладден

Дорогий Господь і Отче людства,

Пробач наші неправильні шляхи;

Огорни нас в наш правильний дух;

В бездоганному житті знайду служіння Тобі,

З великим шануванням, хвала.

Джон Грінліф Віттіє

В таємниці Твоєї присутності,

Де можуть жити чисті серцем,

Є джерела священного служіння
І сила, яку ніхто не може висловити….
Альберт Орсборн
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Благослови, Господи, щоб побачити Тебе по-справжньому,
Потім розказати як я бачив,
Це буде керувати моїм життям,
Це має бути священне світло.
Знову скріпив все міцно,
Знову закликав моє охоче серце.
Спочатку пізнати Тебе, потім служити Тобі,
Щоб побачити Тебе таким, яким Ти є.
Альберт Орсборн

Спасителю, якщо мої ноги похитнулись
На хресному шляху,
Якщо мої цілі змінилися
Або моє золото змішалося зі шлаком,
О, заборони мені Тобі служити,
Тримай мене ще у своїй роботі,
Проведи мене через суворе очищення,
Якщо я зможу порадувати Тебе!
Альберт Орсборн

Я повинен любити Тебе, любов повинна правити мною,
Яка народжується і тече вперед
З дитячого серця всередині мене,
Або моя робота нічого не варта.
Любов з пристрастю і з терпінням,
Любов з принципом і вогнем,
Любіть з серцем і розумом, і вираженням,
Служити Христу – моє єдине бажання.
Альберт Орсборн

На службі, яку призначить Твоя любов
Для мене немає оков;
Моя сутність навчається правді
Це робить Твоїх дітей вільними:
Життя самозреченої любові
Це – свобода.
Анна Летиція Варінг

Усі вірші пісень з «Книги Пісень Армії Спасіння» (SASB).
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3. «Лідерство Служіння»* використовує приклад Ісуса як найвищий.

ПОКЛОНІННЯ
1. Ми поклоняємося Богу у спосіб, яким ми живемо наше життя – це є 

суттю «Заклику до Поклоніння» Міжнародної Комісії з Духовного Життя, 
представленого більш повно в публікації МШК «Закликані бути Народом 
Божим».*

2. Були запроваджені культурно актуальні та інноваційні засоби поклоніння 
онлайн, коли COVID-19 захопив весь світ. Інновації продовжуються, 
представляючи нові способи зробити поклоніння доступним для широкої 
громадськості.

ВПЕВНЕНІСТЬ
1. Джон Гованс звернувся до цього в своїй пісні «Хтось дбає»:  «Наш 

близький Бог, не віддалений, чутливий, Який не відчуває себе осторонь, 
коли ми в самотності та болю, Через служіння людям Він дарує зцілення, 
В своїх відданих руках приносить надію знову».

БРАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВИХОВАННЯ ТА ТУРБОТА ПРО КОЖНЕ ПОКОЛІННЯ
1. Публікація МШК «Від покоління до покоління»** показує, як 

взаємозалежні зв’язки між поколіннями відображені у Святому Письмі 
та є волею Бога до Його світу. Більше користі від цієї книги, коли  вона 
вивчається одночасно різними поколіннями  разом.

2. «Від покоління до покоління» починається з висвітлення швидких темпів 
змін, які різко і кардинально відрізняють життя між поколіннями.

3. Дивись главу «Позначки еластичності» в книзі «Від покоління до 
покоління». 

4. Обов’язки молодших солдат  та інфраструктура висвітлюються в главі 
«Сформуй мене»  в книзі «Від покоління до покоління».

ЦІННЕ СПІВЧУТТЯ
1. Список літератури, що стосується зцілення, включає: Від Марка 1:40-42; 

Від Івана 11: 8-44; Від Івана 9:1-7; Від Марка 7:31-37 та Від Матвія 11:5.
2. Дивись ресурс «Одна Армія».
3. Дивись ресурс «Одна Армія».
4. Дивись «Армія Спасіння та Надія» в брошурі «Одна Армія», буклет « В 

Надії».
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ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
1. Генерал Рейдер ділиться цим у своїй публікації 2015 року 

«Зрозуміти цей День Спасіння».
2. Положення Армії Спасіння щодо Міжнародної Місії: Армія 

Спасіння, як міжнародний рух, являє собою євангельську гілку 
християнської Церкви. Її вчення засноване на Біблії. Її служіння 
випливає з любові Божої. Її місія – проповідувати Євангеліє Ісуса 
Христа і задовольняти людські потреби в Ім’я Його без будь-якої 
дискримінації.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОЧАТОК
1. Як Ісус допомагає Петру зрозуміти цей принцип, можна побачити в 

Від Івана 21:20-22.
2. Псалом 139:15 говорить про всезнання Бога.

ВІДСТАНЬ
1. З притчі про доброго самарянина, Від Луки 10:33.

ДОСВІД
1. Перетворення день за днем висвітлюється у 2 До Коринтян 3:18.

КІНЕЦЬ
1. Ось як Бог описує себе наприкінці часів – Об’явлення 22:13.
2. «Книга Пісень Армії Спасіння» SASB 79.

* Роберт Стріт

** Роберт і Джанет Стріт
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