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Надія
Вибір віри замість страху

Навіть найбільш посвячені послідов-
ники Христа переживають у своєму 
житті періоди повної безнадії. Сам апо-

стол Павло писав, що знаходиться під тягарем. 
Життєві обставини приводили його до почуття 
відчаю (2 КОР. 1:8). Хоча  апостол при цьому пояснює: 
те що сталося − мало гарний намір: він навчився по-
кладатися на Бога, а не на самого себе (В. 9).
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Думка про пошук надії у часи відчаю може сама 
по собі звучати суперечливо. Але як розмірковує 
на цих сторінках вчитель Біблії служіння “Хліб 
Наш Насущний” Уїльям Краудер, є така безнадія, 
яка перетворюється на справжню надію, на нові 
дні, нові шляхи та радість, що триватиме вічно.

Мартін де Гаан
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Надія в часи відчаю

Страх наповнював серця Ізраїльтян. Перед 
ними були води Червоного моря, які, здавалося, 
просто неможливо було перетнути. Позаду 

грюкали колісниці армії фараона. Їхня панічна скарга 
Мойсею прозвучала як звинувачення: “Чи через те, що 
не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пу-
стині?” (ВИХ. 14:11).

Це був відчай у самій чистій та простій його формі. 
Отримавши свободу на коротку мить, ізраїльтяни опи-
нилися перед лицем, здавалося, неминучої смерті або, 
в кращому випадку, повернення в рабство.

Один
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Ми також живемо в часи відчаю. І хоча ми буквально 
не знаходимося перед вибором, коли навіть немає часу 
на розміркування: чи то сильна армія, чи то загибель 
в морі; життя кидає далеко не прості виклики на наш 
життєвий шлях − ми відчуваємо, що попали до пастки. 
Чоловіки та жінки, які так ефективно служили роками 
на своїх робочих місцях, опинилися без роботи, без жод-
них пропозицій. Молоді люди переживають відсутність 
тих можливостей, що мали їхні батьки, дідусі та бабусі. 
Їхня освіта нікому не потрібна і доводиться йти працю-
вати офіціантами. В багатьох частинах світу діють екс-
тремістські терористичні організації з одного боку, з ін-
шого бачимо, в якій бідноті живуть люди. Природні лиха 
завдають величезної шкоди цілим регіонам.

В такі відчайдушні часи єдиним виходом є надія. Це 
не стосується безпідставних, пустих побажань та ща-
сливих думок, які ми часто проголошуємо, не знаючи 
що сказати, але маючи бажання щось таки висказати. 
Нам потрібна справжня, діюча, сильна надія. Така, що 
містить справжні обітниці та має глибоку сутність.

Від внутрішньої боротьби не застрахований ніхто. Ми 
всі зустрічаємося з однаковими загрозами: втрата засобів 
для існування, хвороби, що загрожують життю, природні 
катаклізми, труднощі в побудові стосунків. Але наша ре-
акція на такі часи відчаю багато що може розповісти. Як 
слід реагувати послідовникам Ісуса Христа? Що говорить 
наша реакція про важливість віри тим, хто постійно спо-
стерігає за нами? Чи бачать вони підстави для надії?

Вакуум безнадії
Під час останнього економічного спаду я помітив, як 

суспільство по всьому світі було вражено звітами про 
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Проголошуючи 
про відносини  
з Богом надії, 
ми дивимося  

на життя 
безнадійно.

неминучу глобальну фінансову 
кризу. Слухаючи, як аналітики 
прогнозували важкі часи, я від-
чув емоціональний тягар про-
блем, які, здавалося, ніхто не 
може вирішити.

В той же час, коли я був серед 
послідовників Христа, то бачив, 
як наші страхи, роздратування 
та політичний розкол відобра-
жали погляд суспільства навколо 
нас. Здавалося, наші розмови, 
настрої були частиною сцена-
рію, продиктованого телетран-
сляцією та фінансовими звітами 

Інтернету. Наші коментарі, ставлення були сповнені 
сердитих тонів, які належать тим, хто не розділяє з нами 
віру. Ознаки надії, здавалося, зовсім відсутні. 

Ця явна відсутність надії не обмежується лише пи-
таннями економічної нестабільності. Наші сподівання 
та мрії можуть бути небезпечно пошкодженими особи-
стою втратою та переживанням. Світ, який спостерігає, 
може прийти до висновку, що наша віра була пригнічена 
сумнівами стосовно нашого майбутнього. 

Що така втрата впевненості говорить про нашу віру 
і надію? Чи може статися, що наша внутрішня віра, пе-
реконання були відштовхнуті в бік “християнським ате-
їзмом”?

Якщо ми увірували в Христа, то чому іноді почу-
ваємося ніби наші проблеми залишили нас без надії? 
Проголошуючи про відносини з Богом надії, ми диви-
мося на життя безнадійно.
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  Серед багатьох внесків Фрідріха Ніцше (1844–1900)  
до філософії є запропонована ним ідея ствердження життя, 
яка навчає про реальність життя, виключаючи життя після 
смерті . Проте Біблія вчить протилежному: “Бо видиме – 
дочасне, невидиме ж – вічне!” (2 Кор . 4:18) . Ніцше залишив віру 
під час навчання в Боннському університеті .

Протилежні погляди
Фрідріх Ніцше  сказав: “Надія – найгірше зло, тому 

що вона продовжує страждання людини”.
Ерік Еріксон, голландсько-американський психо-

лог 20 століття, дотримувався іншої думки. Він казав: 
“Надія є самою ранньою і найнеобхіднішою чеснотою, 
яка властива людині, доки вона жива. Якщо життя по-
трібно підтримати, то необхідно залишити надію, навіть 
якщо впевненість похитнулася і довіра ослабла”.

То що ж таке надія? Велике зло, що продовжує страж-
дання? Або така ж нагальна потреба, як повітря?
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Значення надії

Різдвяного ранку 1964 року я хотів знайти лише 
єдиний подарунок під ялинкою: гітару. Того 
року група “Бітлз” заполонила Америку аван-

гардним британським музичним рухом. Як і сотні ін-
ших американських хлопчаків, я хотів бути наступним 
видатним гітаристом. Того ранку я біг сходами вниз до 
вітальні, очима шукаючи щось схоже на гітару. Але ні-
чого схожого не було. Замість гітари я знайшов словник.

Важко описати словами моє розчарування. Мої спо-
дівання щодо великого музичного майбутнього були 
поховані під вагою сотень сторінок з визначеннями.

Два
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Але мої батьки виявилися мудрими. Згадуючи моє 
розчарування того Різдва, я розумію, що мало де я б за-
стосовував гітару, але я постійно маю справу зі словами 
та їх значеннями.

Сьогодні не лише слово “надія” має отримати визна-
чення. Є ще декілька слів, які обов’язково потрібно пояс-
нити. Нам необхідно не тільки розуміння суті надії, але 
також розуміння того, чим надія, яку дає Христос, не є.

Чим надія не є
Дуже часто до надії ставляться як до мрійливого мис-

лення, позитивного ставлення чи простого оптимізму. 
Ми чуємо, як слово надія використовують в такому кон-
тексті: “Я дійсно надіюсь, що економіка покращиться”. 
“Є надія, що Бразилія виграє Світовий кубок”. “Мій лікар 
сподівається, що ліки зможуть перемогти рак”.

Такі ствердження показують переживання серця. 
Хоча таке поняття надії не можна називати хибним, 
проте воно не є біблійним.

Надія, що скорочена до рівня побажань та мрій, може 
бути як мильна бульбашка, що така гарна для ока, але 
зникає при найлегшому дотику. Як казав цар Соломон: 
“Задовга надія – недуга для серця”  (ПРИП. 13:12).

Можливо, саме через це Ніцше так сильно реагував 
проти поняття надії. Мрії дражнять нас, приваблюють 
бажання нашого серця. Але якщо вони не мають нічого 
конкретного, то вони гарантують розчарування та сер-
дечний біль.

  Далі Соломонові приповісті пропонують надію: “А ба
жання, що сповнюється, − це дерево життя” . Він також 
сказав: “Виконане побажання приємне душі” (ПРИП . 13:19) . 
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Надія повинна мати істинну сутність. Вона повинна 
ґрунтуватися на міцному фундаменті.

Отже, що таке справжня надія? 

Що таке надія?
Навіть визначення словників показують, що надія 

має бути чимось суттєвим, а не просто позитивним мис-
ленням. В одному словнику дається таке визначення: 
“бажання, що супроводжується очікуванням або вірою 
у виконання”.

Надія може бути очікуванням та передбаченням того, 
в що ми віримо. Для Божої дитини це значить, що надія 
є такою ж сильною, як і істина про Божу благість та вір-
ність. Вона має важливість та вказує на присутність Духа 
Божого в нашому житті.

Це та надія, про яку апостол Павло говорить у своєму 
Посланні до римлян.  Одним із вичерпних стверджень 
Біблії про надію є довершений коментар Павла на цю 
тему в Посланні до римлян 15: “Бог же надії нехай вас 
наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збага-
тились надією, силою Духа Святого!” (В. 13).

Ця дивовижна молитва відкриває дві важливі при-
чини, чому надія є таким пріоритетом. По перше, Бог 
є “Богом надії”. Наші радісні очікування не є безпід-
ставними. Фундаментом надії є не якась теорія або фі-
лософія, а особистість. Апостол Павло хоче, щоб ми  

  Лист Павла до Римлян вважають найбільш богословсь
ким, в той самий час він є надзвичайно практичним . Павло 
написав його християнам Риму, тому що сам не міг прийти 
до них через те, що був зайнятий невідкладним служінням 
в іншому місці .
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зрозуміли надію як реальність, що своїм корінням йде 
до Самого Бога; вона не є тим, над чим ми повинні пра-
цювати своєю силою.

По друге, апостол Павло хоче, щоб ми “збагатились 
надією”. Будучи дітьми Божими, ми отримали Його Духа 
й сильну надію, яка приходить з Ним.

Надія має бути життєво необхідною характеристи-
кою послідовника Ісуса Христа, тому що Бог є осно-
вою надії і Він дав нам Свого Духа. Істинна надія – одна 
з найбільш відмінних характеристик між віруючими та 
тими, хто не знає Христа. Звертаючись у листі до хри-
стиян в місті Ефес, Павло нагадує їм про життя, яке вони 
мали до отримання спасіння. “Що ви того часу були без 
Христа, відлучені від громади ізраїльської, і чужі запові-
там обітниці, не мавши надії й без Бога на світі” (ЕФ. 2:12).

Остання фраза є вирішальною. Вони не мали надії, 
тому що були “без Бога на світі”. Ті, хто покладають свою 
віру на Бога, є щасливими володарями надії. Це повні-
стю змінює наше життя. Викликом для нас є жити зі 
знанням цієї надії.

Один вчений сказав, що для тих, хто не знає Ісуса, 
надія є дієсловом. Але для християн це слово є також 
і іменником. Це важлива різниця. Надія не є просто чи-
мось, що ми робимо, стулюючи зуби та стискаючи ку-
лаки. Надія – це радісне очікування. Це те, що ми маємо. 
Ми володіємо надією, тому що знаємо Бога, Який є дже-
релом та причиною нашої надії.

Істинна надія − не еквівалент шепоту на краю мо-
гили, що “все буде добре”. Справжня надія динамічна та 
сильна, тому що вона дивиться на обставини життя ре-
алістично і має впевнений спокій в обітницях та харак-
тері Бога.
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Як виглядає справжня надія
Чому так багато незрозумілостей у питанні істинної 

природи надії? Одна причина полягає в тому, що надія, 
так само як і віра, і любов, виглядає неоднаково в різних 
ситуаціях.

В 1 Коринтян 13:13 апостол Павло пише: “А тепер за-
лишаються віра, надія, любов, − оці три. А найбільша між 
ними – любов!” Ці три величні стовпи радісного життя 
є дуже важливими, і всі три адаптуються згідно умов, що 
змінюються.

В часи достатку віра може виражати довіру Богу 
з усмішкою та вдячною покорою. В часи втрати вона 
буде в жалобі, але не буде схожою на почуття, яке пе-
реживають люди без надії (1 СОЛ. 4:13). Як видно з життя, 
віра може виражати себе через велике зусилля та на-
полегливість. В часи покою вона може знайти затишок 
у присутності Того, Хто каже: “Вгамуйтесь та знайте, що 
Бог Я” (ПС. 46: 11).

Любов також адаптується. Шукаючи добра іншим, 
іноді вона лагідна та терпляча. В інші часи вона повинна 
бути стійкою і навіть жорсткою.

Таким самим чином може змінюватися й надія, щоб 
відповідати різним ситуаціям. Саме через те, що вона 
покладається на добрість і вірність Бога, надія має без-
ліч варіантів того, як правильно відреагувати на різні 
виклики життя.

Апостол Павло підкреслював, що надія є сміливою: 
“Тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливо-
сті” (2 КОР. 3:12). Також він нагадував, що надія є терпля-
чою: “Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас… згадуємо 
безперестанку про ваше діло віри, і про працю любови, 
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і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа, пе-
ред Богом і Отцем нашим” (1 СОЛ. 1:2-3).

Надія чекає. Ми живемо і чекаємо “блаженної надії 
та з’явлення слави великого Бога й Спаса нашого Христа 
Ісуса, що Самого Себе дав за нас, щоб нас визволити від 
усякого беззаконства та очистити Собі людей вибраних, 
у добрих ділах запопадливих” (ТИТ. 2:13-14).

Автор Послання до євреїв дивився на надію як на дже-
рело стабільності: “…ми, хто прибіг прийняти надію, що 
лежить перед нами, що вони для душі як котвиця, міцна 
та безпечна, що аж до середини входить за заслону ” 
(ЄВР. 6:18-19). Апостол Іван додав, що справжня надія має 
очищаючий ефект. “І кожен, хто має на Нього надію оцю, 
очищає себе так же само, як чистий і Він” (1 ІВ. 3:3).

Надія є надзвичайно різносторонньою. З надією по-
слідовники Христа можуть із впевненістю підкорити 
світ. Істинна надія зміцнить нас для подолання багатьох 
викликів, з якими ми зустрінемось, тому що ми диви-
мося на ці труднощі через призму Божого характеру.

Як же виховувати в собі таку тверду і гнучку надію? 
І звідки вона береться?

14 НА ДІЯ
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Джерело надії

Автор псалма визнавав, що Бог є джерелом 
нашої надії. Він проголошував: “А тепер на що 
маю надіятись, Господи? Надія моя – на Тебе 

вона!” (ПС. 39:8).
Щоб зрозуміти, як Господь приносить таку надію 

в наше життя, давайте знову прочитаємо, що апостол 
Павло написав до римлян. “А все, що давніше напи-
сане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою 
з Писання ми мали надію” (РИМ. 15:4). Але як це може да-
вати нам надію?

Три
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Терпіння
Коли апостол Павло писав про зв’язок між терпінням та 

надією, він мав на увазі терпіння, вмотивоване пошуком 
добра для інших (РИМ. 15:1-3). Сам Христос переносив страж-
дання заради інших, щоб показати добрість Божу (В. 3, 5-7).

Історія показує цінність такого терпіння. В другій 
половині XVIII століття виник маленький, але зростаю-
чий рух, ціллю якого була відміна рабства в Британській 
Імперії. Для цього необхідний був голос в Парламенті. 
Прихильники ліквідації рабства притримувалися моло-
дого члена парламенту, якого звали Вільям Уільберфорс. 
Його християнські переконання виявилися благодатним 
ґрунтом для ідеї про загальну свободу і рівність.

Але шлях звільнення від рабства виявився нелегким. 
Прихильники визволення зустрілися зі страхітливими 
причудами. Уільберфорс постійно представляв петиції 
по припиненню торгівлі рабами. Але їх знову й знову 
категорично відхиляли та знищували.

Протягом певного часу Уільберфорс та його зроста-
юча команда прихильників продовжували виснажувати 
опозицію. Це коштувало йому великої частини статків 
та мало виснажливий вплив на здоров’я. Але він продов-
жував бути наполегливим, терплячим.

Нарешті, після 20 років наполегливості з боку Вільяма 
Уільберфорса та його колег, 25 березня 1807 року король 
дав своє погодження на Акт про відміну работоргівлі.

Уільберфорс та його друзі показують, як терпіння 
може допомогти досягнути гідної цілі. Апостол Павло 
бачив одну таку ціль терпіння – надію.

Але Павло також бачив інший зв’язок між надією та 
наполегливістю, терпінням. В тому самому листі він на-
писав:
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“І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, зна-
ючи, що утиски приносять терпеливість, а терпе-
ливість – досвід, а досвід – надію, а надія не засоро-
мить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим 
Духом, даним нам” (РИМ. 5:3-5).

Цей текст Писання та ури-
вок з Римлян 15:4 проголошують 
важливу істину. Ми проявляємо 
наполегливість в надії досягнути 
важливої цілі. В той самий час 
наше терпіння призводить до на-
дії. Тому можна сказати, що на-
дія є засобом нашого терпіння та 
його результатом, наслідком на-
шого спокою в Господі. Ми ніколи 
не зможемо повністю зрозуміти 
або розвинути надію без випро-
бувань, тому що саме в них ми 
відчуваємо потребу в терпінні. 

В періоди боротьби терпіння 
дозволяє нам пережити любов 
Божу по-новому. І надія, яка є їх 
наслідком, буде глибшою, біль-
шою, ніж та яку б ми отримали через легкість та ком-
форт. В терпінні ми знаходимо надію і благодать.

Надія і благодать. В речах, які ми неспроможні ви-
конати, присутності Бога більше, ніж достатньо для нас. 
На нашу неспроможність Бог реагує щедрою благодаттю. 
Павло відкрив для себе, що ця благодать є більшою за будь 
які періоди страждання. Тричі він просив Бога звільнити 
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його від певного випробування. Він записав Божу відпо-
відь для нас в 2 Коринтян 12:9: “Досить тобі Моєї благо-
даті, − бо сила Моя здійснюється в немочі”. На що апостол 
Павло відреагував: “Отож, краще я буду хвалитись своїми 
немочами, щоб сила Христова вселилася в мене”.

Надія та Божий захист. Невизначеність життя 
може наповнити наші серця тривогою і страхом. Але 
коли ми терпимо з вірою, то дізнаємось, що Бог є на-
шим захистом навіть у найтемніші часи. Наша безпека 
в Христі дає нам надію через Його силу, тому що послі-
довники Христа є тими, хто “бережені силою Божою че-
рез віру на спасіння, яке готове з’явитися останнього 
часу” (1 ПЕТР. 1:5).

Сила Божа є готовим джерелом надії, яке спонукало 
псалміста вклонятися:

“А я буду співати про силу Твою,  
 буду радісно вранці хвалити Твою милість,  
бо для мене Ти був в день недолі моєї твердинею  
    й захистом!” (ПС. 59:17).

Ми не повинні підходити до життя з серцем, спов-
неним жаху чи відчаю. Ми можемо підкорювати життя 
з очікуванням, сповненим впевненості.

Надія та Боже забезпечення. Згідно з текстом 
Послання до євреїв, саме тому що Ісус розуміє наші 
слабкості та випробування, ми “приступаємо з відва-
гою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для 
своєчасної допомоги знайти благодать” (ЄВР. 4:16).

Благодать. Захист. Забезпечення. Разом вони є дже-
релами надії, які ми не повністю розуміємо, поки не 
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відчуємо їх в умовах, що загро-
жують знищити нас. Потім, спо-
глядаючи назад, ми можемо ска-
зати разом із апостолом Павлом: 
“У всьому нас тиснуть, та не по-
тиснені ми; ми в важких обста-
винах, але не впадаємо в розпач. 
Переслідують нас, але ми не по-
лишені; ми повалені, та не погу-
блені” (2 КОР. 4:8-9).

Павло чесно визнає, що хри-
стияни не захищені від трудно-
щів, боротьби і сердечного болю. 

Ми будемо проходити через багато небезпек, викону-
вати важку працю, переживати загрозу пасток, але не як 
ті, що не мають Бога й надії. Завдяки об’єкту нашої віри 
послідовники Христа є людьми істинної надії.

Знаходження надії в історіях Біблії
Божа здібність працювати на нашій стороні постійно 

перевірялась в житті чоловіків та жінок, таких як ми 
з вами. Вони навчилися довіряти Богу в найважчі часи. 
Яків, один із авторів Нового Заповіту, заохочує нас брати 
уроки з досвіду попередників. “Візьміть, браття, про-
років за приклад страждання та довготерпіння, − вони 
промовляли Господнім Ім’ям!” (ЯК. 5:10).

Будучи молодим пастухом, Давид з’явився на полі 
битви  в той час, як велетень Голіят кидав виклик армії 
та Богу Ізраїлю. В 17-му розділі Першої книги Самуїла 
розповідається, як Давид добровільно виступив, щоб 
зустрітися з філістимським силачем. На це рішення 
вплинули події колишніх днів. Бог допомагав Давиду  
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захищати стадо батька від нападів лева і ведмедя (В. 34-

37). Через свій досвід Божого вірного захисту в минулому 
Давид мав тверду надію на майбутнє.

В 3-му розділі книги Даниїла розповідається, як 
трьом молодим єврейським полоненим у Вавилоні було 
наказано вклонитися величезному ідолу. Пам’ятаючи 
про те, як Бог визволив їх під час колишніх випробувань 
(ДАН. 1−2), вони були непохитні. Пережитий досвід підго-
тував їх до нових випробувань.

 Ми читаємо ці історії так часто, що вони можуть 
втратити своє значення для нас. Але вони розповідають 
не про супергероїв з надзвичайними здібностями. Це 
історії про простих людей, які зустрілися з викликами 
життя. Вони дивилися на ці виклики з надією, тому що 
їх минулий досвід ходіння з Богом підказував їм, що 
Господь вартий довіри та впевненості. Страхи та побо-
ювання перетворилися на впевненість та очікування, 
тому що Бог довів Свою вірність.

Святе Письмо дає нам надію, тому що Бог описаний 
в Біблії є не лише їх Богом, а й нашим! Він не змінився. 
Він все ще “може зробити значно більш над усе, чого 
просимо або думаємо, силою, що діє в нас” (ЕФ. 3:20).

  Багато псалмів Давида своїм центром мають надію. На 
приклад, в Псалмі 39 він відверто говорить про свої негатив  
ні переживання зі злими людьми, які були проти нього . Він 
зберігав мовчання, вислуховуючи їх заяви . Переломний мо
мент в цьому псалмі настає тоді, коли Давид повертає своє 
обличчя до Господа, щоб знайти свою справжню надію (В . 8) .
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Надія для зневіреного 
світу

Надія − одна з якостей, які повинні відрізняти 
послідовників Христа від тих, хто Його не знає. 
Це лежить в основі нашого покликання свід-

чити про Христа. Ми не просто пропонуємо ще якусь 
релігію, погляд на світ або філософію. Ми пропонуємо 
надію світові, який дуже цього потребує.

Про це часто забувають. Наша місія полягає не лише 
в тому аби передавати істину про Боже прощення та про-
понувати мати тісні стосунки з Ним. Ми також маємо го-
ворити про надію, яка створює ці стосунки з Богом.

Чотири
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Вірогідно, немає іншого уривка з Писання, який би так 
гарно міг передати цю істину, ніж слова апостола Петра: 
“А Господа Христа святіть  у ваших серцях, і завжди го-
товими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає 
рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зі страхом” 
(1 ПЕТР. 3:15).

Я десятки разів чув проповіді на цей текст. Читав ба-
гато коментарів, що пояснювали цей уривок із 1-го По-
слання Петра. Я навіть сам проповідував на цю тему. 
Проте в більшості випадків, включаючи мій власний, ак-
центи були зміщені.

Зазвичай цей вірш пояснюють так: “Нам, віруючим, 
необхідно навчитися ділитися своєю вірою. Християнам 
слід брати участь в заняттях, 
майстер-класах з цього питання. 
Ми повинні вивчити стратегічні 
уривки зі Святого Письма, які мо-
жуть лаконічно пояснити істину 
про хрест. Ми маємо все це ро-
бити, тому що апостол Петро на-
казує нам бути завжди готовими 
дати відповідь”.

І це, по суті, не є неправиль-
ним. Ми покликані Христом не-
сти послання Євангелії аж до 
країв землі. Маємо ділитися істи-
ною про Його любов та прощення. 
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Але цей погляд на 1 Петра 3:15 не 
є повним.

Петро говорить про існування 
каталізатора в євангельській мож -
ливості – пускового пристрою. 
Є дещо таке, що призводить до 
руху. Що ж це? Немає нічого кра-
щого, що змусило б нас ділитися 
вірою, ніж присутність надії в на-
шому житті.

Враховуючи все це, ми знахо-
димо правило, що веде до ефек-
тивного свідчення. Ось, що гово-
рить Петро:

• Ми покликані жити, як люди надії;
• Надія має ясно відрізняти наше життя;
• Люди, які живуть без надії та миряться з без  на-

дійним світом, побачать різницю, яку створює 
надія в нашому житті;

• Вони запитають нас, звідки наша надія походить;
• Тоді ми повинні бути готовими стати на її захист.

Люди побачать надію в нас і захочуть її мати також. 
Вони запитають, що є причиною нашої надії. І ми бу-
демо готові дати їм відповідь. Якщо ж наше життя не ха-
рактеризується істинною, живою, впевненою надією − 
різниці не буде видно, і ні в кого не виникне бажання 
питати нас.

Ми можемо знати вірші та застосовувати всі відомі 
прийоми. Можемо пройти навчання зі стратегії єван-
гелізації. Ми можемо мати переживання про серця та 
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життя людей, які шукають істину. Але без доказів надії 
в зневіреному світі ми не покажемо відчайдушним лю-
дям, що ми володіємо чимось іншим, що відрізняється 
від відчаю, який вони вже знають.

В Ісусі Христі ми маємо справжню надію, а не наївне 
ставлення, що не бачить реальності життя. Спочатку 
оточуючі нас люди будуть сприймати це як щось дивне. 
Але в світі, зголоднілім по надії, вони почнуть тягнутися 
до нас, а через нас до Христа. Його воскресіння зробило 
надію можливою, бо надія і воскресіння нерозривно 
пов’язані. 

24 НА ДІЯ



Підстава для надії

Сила Христового воскресіння. Важливість 
Хрис  тового воскресіння пояснюється в першому 
Посланні апостола Петра: “Благословенний Бог 

і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою Своєю 
милістю відродив нас до живої надії через воскресення 
з мертвих Ісуса Христа” (1 ПЕТР. 1:3).

З цього тексту ми дізнаємося, що життєво необхідна 
реальність, з якої наша надія бере свій початок, − це іс-
тина, що Ісус Христос переміг смерть, захищаючи нас.

Біблія так говорить про нашого найголовнішого во-
рога:

П’ять
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• Смерть – неминучий наслідок наших прогріхів. 
“Бо заплата за гріх – смерть” (РИМ. 6:23).

• Сердечний біль життя схожий на долину 
смертної темряви (ПС. 23:4).

• Передсмертна агонія − головна причина наших 
страхів. “Тремтить моє серце в мені, і страхи 
смертельні напали на мене” (ПС. 55:5).

• Смерть – неминуча подія. “І як людям призначе-
но вмерти один раз, потім же суд” (ЄВР. 9:27).

Смерть – наш найбільший ворог, якого ми не можемо 
подолати самі. Однак Христос прийшов розібратися 
з проблемою смерті, виступаючи на нашій стороні та 
даючи нам надію.

Ця надія на перемогу над смертю, яку дав Христос, 
спонукала євангеліста Матвія нагадати читачам про 
давнє пророцтво Ісаї:

“НАРОД, ЩО В ТЕМНОТІ СИДІВ, СВІТЛО ВЕ ЛИКЕ 
ПОБАЧИВ, А ТИМ, ХТО СИДІВ У КРАЇНІ СМЕР-
ТЕЛЬНОЇ ТІНІ, ЗАСЯЯЛО СВІТЛО” (МТ. 4:16).

З темряви до світла. Від смерті до життя. Христос, пе-
ремагаючи смерть, забрав страхи та побоювання смерті, 
замінивши їх надією.

Подумайте про вплив, який чинить смерть і воскре-
сіння Ісуса Христа. Апостол Павло написав про це до-
кладно в 1 Коринтян 15, де пояснював всеосяжну при-
роду Його перемоги.

“Як ворог останній – смерть знищиться… А коли оце 
тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в без-
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смертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: 
«ПОГЛИНУТА СМЕРТЬ ПЕРЕМОГОЮ!» ДЕ, СМЕРТЕ, 
ТВОЯ ПЕРЕМОГА? ДЕ ТВОЄ, СМЕРТЕ, ЖАЛО? Жало 
ж смерти – то гріх, а сила гріха – то Закон. А Богові 
дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом пере-
могу нам дав” (1 КОР. 15:26, 54-57).

Віруючі в Христа можуть жити і помирати з надією, 
тому що наш головний ворог є переможеним. Христос 
забрав жало смерті, знищуючи страх від того, що відбу-
вається після смерті. Тепер ми можемо зустріти смерть 
з живою надією, а не з її примарною, туманною подобою.

Перспектива особистого воскресіння. Надія 
на воскресіння кардинально змінює наш погляд в двох 
важливих напрямках.

По-перше, надія на воскресіння впливає на те, як 
ми дивимося на життя та смерть. Це є дійсно так, 
коли ми переживаємо гіркоту втрати тих, кого любимо. 
Апостол не говорить, що Божі діти не повинні сумувати. 
Втрата є втратою! Нам боляче, коли наші стосунки роз-
риваються смертю. Але серед болю та втрати апостол 
Павло нагадує, що ми, послідовники Христа, маємо пе-
ревагу. Він написав: “Не хочу ж я, браття, щоб не відали 
ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії 
не мають” (1 СОЛ. 4:13).

У першому столітті, коли формувалася християнська 
доктрина, віруючі міста Солунь мали багато питань. 
Одним із самих важливих було таке: Що відбувається 
з померлими віруючими?

Відповідь Павла у віршах 14-18 заспокоює нас в обіт-
ниці майбутньої зустрічі, яка не матиме кінця. Наші  
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стосунки можуть припинитися смертю тут на землі, але 
це не останній розділ. Ми все ще відчуваємо біль втрати, 
але вона не повинна поглинути нас. Ми сумуємо, але не 
так як ті, що не мають надії.

Христова перемога над смертю забезпечує надією, 
яка не тільки дає нам впевненість перед смертю, але 
й вселяє радісне очікування возз’єднання з Господом 
Ісусом Христом. Його воскресіння дає нам надію в той 
час, коли ми переживаємо біль та сум долини смертної 
темряви. 

По-друге, надія воскресіння дає життя христи-
янському досвіду. Наше земне життя не полягає лише 
в тому, що трапляється з нами, поки ми тут. Це також 
наша підготовка до вічності. Апостол Павло писав: 
“Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то 
ми найнещасніші від усіх людей!” (1 КОР. 15:19).

Я чув таку думку: слідування за Христом є найкра-
щим життям, яке тільки можна уявити, навіть якщо і не-
має ніякого раю. Проте Павло не погоджувався з таким 
міркуванням! Згідно з його поняттям, якщо так дійсно 
і є, то християни заслуговують на співчуття. Чому? Тому 
що немає чого чекати. Ми стали жертвою обману.

Але це ще не все. Далеко не все! Якщо ми хочемо 
жити ефективно для Христа в цьому світі, це може ста-
тися завдяки тому, що ми маємо надію на обітницю віч-
ного життя. Отож, ця надія, підставою якої є Христове 
воскресіння, буде формувати наше ставлення до життя 
на землі, тому що вона дає нам майбутню перспективу.

На практичному рівні це означає, що воскресіння дає 
нам чудову впевненість. Христос, Який є переможцем 
над нашим найлютішим ворогом, здатен допомогти 
нам перенести всі життєві випробування та виклики.
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Надія, яка не згасає

Перл Бак  писала: “Їсти хліб без надії – те саме, 
що повільно помирати від голоду”.

Ніхто не мусить переживати голод. Коли 
люди приходять до Христа, вони отримують прощення, 
життя та стосунки з Богом.

Шість

  Перл Бак (1892 –1973) була американською письменницею  
та гуманістом . Вона написала “Земля благословенна” та  
“Поділ дому” . Отримала Пулітцерівську премію та Нобе
лівську премію з літератури . Була вихована в Китаї пресві
теріанськими місіонерами . Зробила багато для подолання 
расових бар’єрів .
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Павло це виклав так: “що їм Бог захотів показати, яке 
багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона – 
Христос у вас, надія слави!” (КОЛ. 1:27).

Це надія слави, тому що ми Його і Він – наш. В безпеці 
наших стосунків Він виражає Свою надію в нас, ту, що 
своїм корінням йде до реальності вічного життя. Саме 
тому ми можемо дивитися на життя так, щоб у цьому 
прославлявся Він.

Подумайте про причину Його приходу:

“А коли з’явилась благодать та людинолюбство 
Спасителя, нашого Бога, Він нас спас не з діл правед-
ности, що ми їх учинили були, а з Своєї милости че-
рез купіль відродження й обновлення Духом Святим, 
Якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, 
Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його бла-
годаттю, і стали спадкоємцями за надією на вічне 
життя” (ТИТ. 3:4-7).

Саме Божа доброта та любов 
послали Христа визволити нас 
від гріха та й від нас самих, щоб 
ми могли мати надію “на вічне 
життя” (В. 7).

Ця обітниця може стати ва-
шою, якщо ви повернетесь до 
Христа, визнаючи свої гріхи та 
провини, приймаючи прощення, 
яке Він придбав для вас, та на-
дію, яку Він дарує нам. Ось Його 
обітниця: “Через Нього ви віру-
єте в Бога, що з мертвих Його во-
скресив та дав славу Йому, щоб 

Якщо ви вже 
знаєте Христа, 

то наскільки 
реальною є ця 
надія для вас?
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була ваша віра й надія на Бога” 
(1 ПЕТР. 1:21).

Якщо ви вже знаєте Христа, 
то наскільки реальною є ця на-
дія для вас? Надія – це чудова, 
наповнена благодаттю реаль-
ність, яка змінює нас і дає нам 
силу бачити життя по-іншому. 
Надія змінює наше бачення так 
кардинально, що весь наш під-
хід до життя знаходиться під її 
впливом. Про це написав апостол 
Павло: “Надією-бо ми спаслися. 
Надія ж, коли бачить, не є надія, 
бо хто що бачить, чому б того й надіявся? А коли споді-
ваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливі-
стю” (РИМ. 8:24-25).

В житті будуть часи, коли надія буде здаватися слаб-
кою, але ми завжди можемо довіряти Богу надії. Він по-
руч, і Його милість до нас триватиме вічно.

Прийшла надія, страх знищено
Коли діти Ізраїлю тремтіли від страху на узбережжі 

Червоного моря, Мойсей сказав їм: “Не бійтеся! Стійте, 
і побачите спасіння Господа” (ВИХ. 14:13). Продовження ми 
знаємо. Бог послав сильний східний вітер, який розді-
лив море та проклав шлях. Ізраїль врятувався, а єгипет-
ське військо потонуло, намагаючись наздогнати Божий 
народ.

П’ятнадцятий розділ книги Вихід містить тріумфальну 
пісню хвали Богові  за Його чудове визволення Свого на-
роду від, як їм здавалося, нездоланної проблеми.

Ми можемо 
очікувати зі 
впевненістю. 

Він нас ніколи 
не залишить.
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Дивлячись в обличчя найскладнішим обставинам 
життя та найбільшим трагедіям, ми можемо довіряти 
Господу. Християни повинні очікувати зі впевненістю, 
що вони не залишені, не забуті. Він нас ніколи не зали-
шить.

Христос воскрес! Бог надії – це Той, кого ми назива-
ємо Небесним Отцем!  

  Пісня хвали Мойсея, що записана в книзі Вихід 15:118, 
не лише описує Боже визволення, але й говорить про 
очікування, сповнене надії, − заволодіти краєм обіцяним 
(В . 14-17) . Присутність надії в теперішньому та минулому дає 
ще глибше значення для надії в майбутньому . 
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/



