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На що я надіюсь?

Ми живемо у світі, сповненому непевності. 
Втрата роботи, травми, сімейна криза, 
смерть коханої людини – все це може трапи-

тись у будь-яку мить і змінити наше життя назавжди. 
Невже нам залишається просто “тримати удар” 
і якось із цим жити? Як християни повинні ставитися 
до факту невідомого майбутнього?

Біблія стверджує, що є надія. І це не якась хитка 
спроба сприймати бажане за дійсне. Це не такого 
роду надія, коли ми очікуємо на Різдво новий комп-
лект DVD-дисків. 

Надія, яку нам пропонує Біблія, стосується впев-
неного очікування. Апостол Павло, звертаючись до 
церкви в Ефесі, згадує їхнє колишнє життя – ще до 
пізнання Бога: “Ви того часу були без Христа… не 
мавши надії й без Бога на світі” (ЕФ. 2:12).

 Погляд  
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Остання фраза є надзвичайно важливою. Ефесяни 
колись “не мали надії” і жили “без Бога на світі”. 
Однак, увірувавши в Бога, ми отримали надію. Фун-
дамент цієї надії – не теорія, не позитивне мислення, 
коли сприймаємо бажане за 
дійсне, і не праця до висна-
ження. Ця надія ґрунтується 
на Особистості Бога.

Справжня надія, що її про-
понує Бог, це не просто “споді-
вання”, що зрештою все влад -
нається. Йдеться про знан
ня того, що нам пообіцяв Бог, 
і про тверду впевненість, що 
Він виконає Свої обіцянки. Павло прагне від нас розу-
міння, що ця надія є реальністю, вкоріненою в Господі.

“Ви того часу були 

без Христа…  

не мавши надії  

й без Бога на світі”.   

Ефесян 2:12
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В чому, власне, наша надія?

Всі ми непокоїмося через різні речі. Але, мож-
ливо, одна річ найбільше лякає усіх – смерть. 
Біблія говорить: “І як людям призначено вмерти 

один раз, потім же суд” (ЄВР. 9:27).
Смерть – то ворог, якого ми неспроможні пере-

могти самотужки. Біблія стверджує, що смерть (як 
і суд Божий) є справедливим покаранням за наш гріх.

Але Ісус прийшов на цю землю, щоб прийняти на 
Себе Боже покарання замість нас, щоби вмерти за 
нас і через три дні  воскреснути для нового життя. 
Він забрав страх перед смертю і дав нам впевненість 
у новому житті після смерті. Ісус пообіцяв місце на 
небесах кожному, хто вірить в Нього (ІВ. 14:1-3). Тепер 
смерть – то не кінець, а лише початок:

“Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса 
Христа, що великою Своєю милістю відродив нас 
до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса 
Христа”. 

1 Петра 1:3

Ця надія нового життя змінює не лише наш погляд 
на смерть, але й саме наше життя і все, що воно 
містить. Наше життя тепер не обмежується лише тим, 
що відбувається тут, поки ми ще на землі. Апостол 
Павло писав, що “життя (букв. громадянство) ж наше 
на небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа Ісуса 
Христа, Який перемінить тіло нашого пониження, 
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щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою 
Він може і все підкорити Собі” (ФИЛ. 3:20-21). Маємо 
впевненість, що після смерті будемо з Ісусом, адже 
нас вже названо “громадянами неба”. 

Це означає, що наше життя тепер зосереджене не 
на “сьогоднішніх” речах та проблемах, а на обітниці 
приналежності Богу. Що б нас не спіткало в цьому 
житті, через що б не прийшлося нам пройти, яких би 
страждань ми не зазнали, на нас чекає нове життя 
(і нові довершені тіла) на небесах. Ісус Христос пере-
міг нашого великого ворога – смерть, – і Він має силу 
виконати Свою обітницю.

Такі безпечні, незрушні від  -
носини з Богом є основою 
нашої надії, яка реальна і за -
кликає до впевненого очіку-
вання. Саме через Свою велику 
любов до нас Бог послав Ісуса, 
Свого Сина, Хто вмер замість 
нас і сплатив за всі наші гріхи. 
Неможливо догодити Богу на-
шими власними ділами, але 
Він зробив усе необхідне, щоб 
ми були гідні неба й мали віль-
ний доступ до небесної домівки після своєї смерті. 
Ніхто ніколи не потрапить до неба на підставі власних 
заслуг або справ – але на підставі того, що Бог, явивши 
нам Свою прихильність, так нас полюбив, що спас від 
гріха. Фундамент нашого спасіння – не наша праця, 
але Сам Бог і та праця, яку Він звершив через Христа 
заради нас. Ось чому лише в Ісусі наша надія та впев-
неність.

Фундамент нашого 

спасіння –  

не наша праця,  

але Сам Бог і та 

праця, яку Він 

звершив через 

Христа заради нас.
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Життя з надією

Яке воно, насправді, життя з надією?
Життя з надією – це покладання на Бога. 

Апостол Павло писав: “Бог же надії нехай вас 
наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви 
збагатились надією, силою Духа Святого!” (РИМ. 15:13). 
Єдиний спосіб жити у “повноті” та “багатстві” надії – 
то сила Святого Духа. Якщо ми довіряємо Ісусу, Бог 
дає нам Свого Духа, щоб ми належали стовiдсотково 
Йому кожну хвилину нашого життя. Ми стали Його 
власністю, і Він називає нас Своїми дітьми.

В тій же мірі, в якій ми потребуємо Бога для пере-
моги над смертю та входження до небесної домівки, 
ми потребуємо і Його помочі для щоденного нашого 
життя. Дух Святий допомагає нам читати Біблію 
та молитись, щоб ми могли пізнавати Бога краще й 
глибше, щоби зміцнялася наша віра в те, Хто Він є, 
і зростала наша довіра Його обітницям.

Покладання на Бога цілком змінює наш погляд 
на речі. Коли нас спіткають проблеми, що здаються 
нездоланними, ми відкриваємо для себе, що Бога для 
нас більш ніж достатньо. Він може провести нас крізь 
найважчі випробування, навчаючи все більше зосере-
джуватися на обітниці вічного життя з Ним на небе-
сах і допомагаючи в земному житті з кожним днем 
все більше уподібнюватися Йому. 
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Життя з надією – це проявлення сміливості. 
Бог – єдиний, Хто залишається незмінним у цьому 
непевному світі. Знання цієї істини допомагають 
жити сміливо! Нема потреби тремтіти від страху 
і постійно чогось боятись. У своєму листі до церкви 
в місті Коринт апостол Павло вказує, що можемо 
сміливо являти іншим характер і любов Бога: “Тож, 
мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливо-
сти” (2 КОР. 3:12). Наша надія в тому, що Бог дарує нове 
життя кожному, хто вірить в Ісуса. Якщо твердо 
віримо в цю істину, то шукатимемо нагоди від-
крито поділитися нею зі своїми знайомими, замість 
того щоб уникати їхніх запитань стосовно нашої  
віри.

Християни – це “листи Христа” (2 КОР. 3:3). Люди 
повинні мати можливість “зазирнути” в них і поба-
чити, що ми належимо Богу. Нас може спіткати хво-
роба, втрата роботи, проблеми у стосунках і будь-які 
інші болісні моменти життя, але ніщо не повинно 
похитнути нашу надію в Ісусі! Апостол Павло зазнав 
чимало нещасть, займаючись служінням благовістя 
надії у Христі – навіть був ув’язнений. Та незважаючи 
на все це, він писав церкві у Филипах:

“Те, що сталось мені, вийшло більше на успіх Єван-
гелії, бо в усій преторії та всім іншим стали відомі 
кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі 
через кайдани мої посміліли та ще більше відважи-
лися Слово Боже звіщати безстрашно”. 

Филип’ян 1:12-14  
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Нема потреби зустрічати проблеми, негаразди та 
ворожнечу зі страхом та відчаєм. Ми можемо жити 
зі впевненим очікуванням, що Бог нас любить і про 
все попіклується. Він може використовувати навіть 
нещастя та випробування, щоб привести інших до 
Свого Царства. Що б з нами 
не трапилось, наша впевне-
ність в Господі зробить нас 
спроможними сміливо свід-
чити про свою віру – навіть за 
найважчих, приголомшливих 
обставин.

Життя з надією – це витри-
валість. Коли життя збиває 
з ніг, і ми почуваємося безпо-
радними, не треба здаватися! “Хвалимося в утисках, 
знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпе-
ливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, 
бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, 
даним нам” (РИМ. 5:3-5).

Це означає, що коли ми продовжуємо довіряти Богу, 
незважаючи на обставини, крізь які проходимо, Він 
допомагає нам рухатися вперед, виявляючи витри-
валість і все більше уподібнюючись Ісусу в довготер-
пінні, добрості, любові тощо (ГАЛ. 5:22-23). Коли бачимо, 
що Його характер все ясніше проявляється через нас, 
все більше зміцняється наша впевненість, що ми 
належимо Йому, і наше життя – в Його руках. Навіть 
негаразди допомагатимуть нам все глибше пізнавати 
Бога й довіряти Його обітницям.

Наша надія  

в тому, що Бог 

дарує нове жит-

тя кожному, хто 

вірить в Ісуса.
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Завдяки тому, що Ісус став людиною на землі, Він 
розуміє всі наші слабкості та проблеми краще, ніж 
ми навіть уявляємо. Він пізнав, що таке голод, зне-
силення, нехтування, зрада, смуток та неправдиві 
звинувачення. Ось чому Святе Письмо закликає нас 
“приступати з відвагою до 
престолу благодаті, щоб при-
йняти милість та для своє-
часної допомоги знайти бла-
годать”. Бог розуміє, що таке 
проходити крізь важкі часи. 
Він знає, як найкраще піклу-
ватись про нас, про наші 
потреби. Ми можемо прихо-
дити до Нього з будь-яким 
тягарем. 

Можливо, зараз твої випро-
бування здаються нестерп-
ними. Але Бог завжди пере-
буває з нами і допомагає, щоб потім, озирнувшись на 
свій шлях, ми могли сказати: “У всьому нас тиснуть, 
та не потиснені ми; ми в важких обставинах, але не 
впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не поли-
шені; ми повалені, та не погублені” (2 КОР. 4:8-9). Бог 
завжди “може зробити значно більш над усе, чого 
просимо або думаємо, силою, що діє в нас” (ЕФ. 3:20). 
Наша надія – це впевненість, що Бог проведе нас крізь 
будь-які можливі випробування і щасливо доведе до 
небесної домівки.

“Хвалимося  

в утисках, знаючи, 

що утиски прино-

сять терпеливість, 

а терпеливість 

досвід, а досвід 

надію”.  

Римлян 5:3-4
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Історія надії

Нещодавно Джей поділився своєю історією 
з місією “ХлібНашНасущний”. Цей чоловік на 
власному досвіді знає, що таке знаходитись 

у темряві, де безнадія і відчай. Але завдяки зустрічі 
з Ісусом він тепер ходить у світлі і вчить інших теж 
жити у світлі.

“Я ріс у християнській сім’ї і вважав себе християни-
ном. Я справді так думав, тому що все своє життя 
ходив до церкви. Я вірив, що існує Бог. Але насправді 
не розумів, як читати Біблію, і просто не знав 
Господа.

Потім я спробував навчатися у коледжі, де про-
давав марихуану… а згодом почав продавати 
героїн. Це було дійсно дуже просто ходити вечо-
рами по барах і продавати наркотики. Я не хотів, 
щоб хтось “відбивав” моїх клієнтів, тому про-
водив у тих барах весь свій час. Почався темний, 
депресивний період мого життя. Можу згадати ті 
моменти, коли я просто лежав у своєму ліжку і не 
знав, чи прокинуся, чи помру від передозування. Я не 
розумів, яка це була жахлива деградація. Я не міг 
цього бачити, бо був духовно сліпий.

Але я побачив свій жахливий стан, коли наро-
дився згори (в Христі) і почав дивитися на все по-ін-
шому. Більш за все я бажав просто читати Біблію. 
Проводячи вранці тихий час із Богом, я почав кори-
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стуватися статтями книги “Хліб Наш Насущний”. 
Часто ми не знаємо, яку біблійну сторінку потрібно 
відкрити, тому читання книги “Хліб Наш Насущ-
ний” зіграло велику роль, навчаючи мене, як погли-
блювати свої відносини з Богом і зростати у вірі. 
В  Ісаї 58 говориться про те, щоб нам відкривати 
свої домівки чужинцям і ділитися тим, що маємо… 
і я прийняв це близько до серця. Адже ми – Божі руки 
й ноги (для інших на своєму шляху).

Це все – Божа благодать. І Бог вчить мене являти 
іншим таку ж благодать, яку колись Він явив мені… 
Ви самі побачите: чим більше часу ви проводите 
з  Богом, тим більше Він контролює ваше життя. 
І  Він тоді спрямовує вас у правильному напрямку 
вірною стежиною… І тепер в мене все чудово!

Хоча я почувався раніше нікчемою і тепер інколи 
вважаю себе таким, проте знаю, що Бог може мене 
використовувати. Поки ви з Богом, нема нічого 
неможливого”.

Хоча Джей жив у темряві та безнадії, світ для нього 
цілком перевернувся, коли він увірував у Бога. Впев-
неність в благодаті Бога сповняє Джея силою і викли-
кає палке бажання свідчити іншим про чудову надію, 
що її пропонує Ісус. Навіть коли Джей і почувається 
“нікчемою”, він міцно тримається незмінної надії, що 
Бог “спрямовує його у правильному напрямку вірною 
стежиною”.

Ви можете знайти багато інших історій про те, 
як Божа благодать і любов змінює людей, на сайті: 
ukrainian-odb.org/story/.
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Ділитися надією з іншими

Як ми побачили на прикладі Джея, християн-
ська надія – то така річ, якою потрібно діли-
тись! Християнство пропонує не лише інший 

світогляд або іншу філософію; воно пропонує реальну 
впевненість в Особі Бога, в Його обітницях та праці 
благодаті, і це має проявля-
тися в реальній та практич-
ній любові до людей, яких Він 
створив.

Можливо, найкращим чи -
ном ця істина пояснюється 
наступним біблійним віршем: 
“Завжди готовими будь  те на 
відповідь кожному, хто в вас 
запитає рахунку про надію, 
що в вас” (1 ПЕТР. 3:15).

Цей текст закликає нас 
постійно бути готовими роз-
повісти іншим про свою надію і пояснити причину 
нашої впевненості в Господі. Немає кращого способу 
розпочати з іншими бесіду про Ісуса, ніж реальна 
присутність в нашому житті надії.

Коли інші побачать нашу надію та впевненість 
(особливо в часи випробувань, коли, на думку інших, 
ми мали б здатися або просто плестися з опущеною 

“Завжди готовими 

будьте на відповідь 

кожному, хто в вас  

запитає рахунку 

про надію,  

що в вас”.   

1 Петра 3:15
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головою), в них виникне бажання довідатись, звідки 
в нас така міцна надія. Вони почнуть запитувати, що 
живить нашу впевненість. Отже, маємо бути гото-
вими дати іншим відповідь. Поки наше життя не буде 
характеризуватися впевнені-
стю та надією на Бога, ніхто не 
зверне уваги на наше життя, 
і ніхто не буде ставити нам 
запитання. Наша надія на Бога 
робить нас особливими.

У Христі ми маємо справжню 
надію, а не просто практику 
“сприйняття бажаного за реаль-
ність” – тобто, втечі від життя. Спочатку, можливо, 
людям навколо здаватиметься дивною та незрозумі-
лою наша надія, що так вирізнятиме нас. Але в цьому 
світі, де люди відчайдушно потребують покладатися 
на когось, чоловіків та жінок буде приваблювати наша 
надія і зрештою – Бог, що зробив цю надію можливою.

Наша надія  

на Бога  

робить нас  

особливими.



Серія “Погляд вглиб” пропонує християнам чудове 
біблійне вчення. Незалежно від того, новонавернений 
ви чи зрілий християнин, маєте широкий вибір 
невеликих біблійних статей, що торкаються багатьох 
важливих тем і питань.

Місія служіння “Хліб Наш Насущний” – зробити  
доступною і зрозумілою для кожного мудрість Божого 
Слова, що змінює життя. Ми сповнені щирого бажання 
допомогти читачам наближатись до Бога й свідчити 
про віру своїм знайомим. Будь ласка, розкажіть про 
брошури серії “Погляд вглиб” тим, кому вони дійсно 
потрібні. Ви можете завантажити будь-яку брошуру 
даної серії у PDF форматі на сторінці “Погляд вглиб” 
сайту ukrainian-odb.org.

Всі наші ресурси доступні для кожного без будь-яких 
фінансових зобов’язань. Однак, якщо ви бажаєте 
підтримати фінансово служіння “Хліб Наш Насущний”, 
можете зробити це, натиснувши посилання 
“Пожертвувати”.

 Погляд  
        вглиб

ПОЖЕРТВУВАТИ

https://ukrainian-odb.org/ld/
https://ukrainian-odb.org/donate/



