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 НАСТАЄ       завтра

  Коли  



Чи ви турбуєтеся, що буде завтра? Можливо, ви здаєте 
важливий іспит, до якого ви не зовсім готові, очікуєте 
на складну операцію чи маєте важливу зустріч із босом. 

Можливо, ви боретеся з хворобою, і наступний день передба  
чає більше болю. Або ви просто втратили кохану людину  
і боїтеся зіткнутися з наступним днем у самотності чи горі. 

Може, ви турбуєтеся про те, що станеться завтра і через багато 
днів після завтрашнього дня. Або хвилюєтеся, чи вистачить вам 
грошей, щоб забезпечити сім’ю. Чи боїтеся, які зміни принесе  
у ваше життя нестабільний економічний клімат.

Можливо, ви боїтеся завтрашнього дня лише тому, що вам 
немає чого чекати від майбутнього, окрім одноманітної буден
ності – рано встати, приготувати сніданок, відправити дітей до 
школи, піти на роботу, повернутися додому, подивитися телеві
зор... Одне й те саме сьогодні, вчора і позавчора.

Ти не один. Багато хто з нас боїться наступного дня і того, що 
він може принести. Наші дні часто наповнені болем та занепоко
єнням. Ми живемо з розчаруванням, прикрістю та гіркотою. Хіба 
вам іноді не хочеться просто втекти від усього цього і не зустрі
чатися з наступним днем? 



ЯК ЗУСТРІТИ 
           завтрашній                    день



Ми порізному боремся зі страхом відносно завтраш
нього дня. Деякі намагаються зайняти себе справою 
або відволікаються будьчим від думки про завтраш 

ній день. Інші роблять все, щоб підготуватися до невідомого: 
купують всі можливі страховки, затримуються на роботі, щоб 
отримати більше грошей, або всю ніч готуються до майбутніх 
екзаменів.

А деякі з нас мають такий підхід: “Їж, пий, веселися, бо завтра 
помрем”. Ми повністю насолоджуємося життям, витрачаємо все, 
що маємо, і намагаємося не думати про майбутнє. Зрештою, 
навіщо турбуватися, якщо ми все одно помремо? З такою дум
кою можна робити все, що захочеться і насолоджуватися усім, 
чим можна.

Але ми знаємо, що жоден із таких підходів у реальності не 
працює. Навіть, якщо здається, що вони допомагають на деякий 
час, проте вічно допомагати не будуть. Хочемо чи не хочемо, 
але завтра настане. Ми можемо ігнорувати свої проблеми або 
вдавати, що їх не існує, але коли сонце встане наступного ранку, 
нам доведеться з ними зіткнутися. А з деякими проблемами, 
щоб ми не робили, готуючись до гіршого, цього буде 
недостатньо. 

Як же нам подивитися в обличчя завтрашньому дню? Як про
довжити шлях через невизначеність і розібратися з неминучим? 

Ми можемо звернутися за допомогою і впевненістю до Того, 
Хто відповідає за завтрашній день – Творця Бога.

ЯК ЗУСТРІТИ
завтрашній

день



  
  ЗНАЄ   наші страхи 

 Бог 



Хто такий цей Бог? Він є Той, Хто 
створив всесвіт і все, що в нім: 
землю, ніч і день, а також люд

ство. Він всевидючий і всемогутній. Він 
знає, що станеться завтра і що буде піс
лязавтра. Він повністю контролює наше 
минуле, теперішнє і майбутнє. Пророк 
Єремія, який жив декілька тисяч років 
тому, писав: 

“Своєю Він силою землю вчинив, Своєю 
премудрістю міцно поставив все-
ленну, і небо напнув Своїм розумом”  
(ЄРЕМІЇ 10:12).
Оскільки Бог створив кожного з нас, 

Він розуміє, як ми думаємо, і знає, коли 
ми відчуваємо страх чи занепокоєння. 

Більше того, цей Творець любить нас 
і хоче нам допомогти. Бог знає, що нам 
потрібна потіха, впевненість і сила, щоб 
зустріти наступний день. Це якраз те, що 
Він обіцяє нам дати, якщо ми повіримо 
і довіримося Йому. Немов люблячий 
батько або близький друг, Він чекає з 
розкритими обіймами, готовий прийня
ти нас і потішити. 

Але ви можете запитати: Як цей Бог 
може мені допомогти? Як може Творець 
всесвіту розуміти, що я відчуваю?

Що ж, Бог точно знає, що ми відчува
ємо відносно завтрашнього дня, тому 

що Він Сам все це пережив. Він при
йшов на цю землю, став людиною і про
жив людське життя. Його ім’я було Ісус.

Коли Ісус був на землі, Йому нале
жало одне велике “завтра”: Він знав, 
що буде принижений і засуджений до 
смерті. За декілька годин до того, як 
опинитися в руках ворога, Йому було 
так тяжко, що Він просив Своїх учнів 
підтримати Його.

“І, взявши Петра й двох синів Зеве-
деєвих, зачав сумувати й тужити. 
Тоді промовляє до них: «Обгорнена 
сумом смертельним душа Моя! 
Залишіться тут, і попильнуйте  
зо Мною...»” (МАТВІЯ 26:3738).
Коли Бог прийшов на землю і роз

ділив із нами наші переживання, Він 
показав, що любить нас і хоче бути  
з нами. Він розуміє, що ми відчуваємо 
при думці про завтрашній день і як 
сильно нам потрібні вірні друзі в тяжкі 
часи. Тепер Він пропонує стати вірним 
союзником всім нам. Він кличе нас 
звернутися до Нього за допомогою  
й потіхою. Томуто Ісус міг дати Своїм 
учням таке завірення: 

“Нехай серце вам не тривожиться! 
Віруйте в Бога, і в Мене віруйте!” 
(IВАНА 14:1).



Коли завтра зійде сонце, нам  
все одно доведеться зіткнутися 
з нашими проблемами і не

порозуміннями. Як же віра і надія на 
Ісуса вплинуть на це? 

Не буде великої різниці, якщо той, 
кому ми довіряємо, – звичайна люди
на, як і ми. Але Ісус набагато більший 
від цього: він Творець, всезнаючий  
і всесильний, повний мудрості, ро
зуміння та сили. Більше того, коли 
Ісус Христос був на землі, Він зустрів 
і переборов своє велике “завтра”. 
Він був виданий ворогам, висміяний 
і принижений, вбитий і похороне
ний. Але через три дні Він воскрес 
із мертвих, доказавши, що ніщо не 
зможе перемогти Його, навіть смерть. 
Тому Він безперечно може впоратися 
з нашими проблемами і все змінити. 
Більше того, Він пообіцяв, що ті, хто 
вірить в Нього, зрештою переможуть 
смерть (Івана 11:25).

Таке завірення може додати нам 
мужності зустріти наступний день, 
щоб він не приніс із собою – страж
дання, тривогу чи нудьгу, – тому що 

 
               

З НАМИ
     Бог 

       обіцяє бути 



ми знаємо, що Бог із нами. Немов друг, 
Він пообіцяв іти поруч, втішаючи і під
кріпляючи в довгій, тяжкій подорожі.  
І Він ніколи не залишить нас.

Ця обіцянка допомогла Керол, 
молодій вчительці, іти далі, коли вона 
зустрілася з важким завтрашнім днем. 
Медичний аналіз вказав на злоякісну 
пухлину в грудях. Вона очікувала на 
операцію по її видаленню. Її найстраш 
ніші очікування справдилися, коли лі
карі діагностували лімфому й при зна 
чили хіміотерапію. Але реакція пух   лини 
на ліки була негативною, і вона хотіла 
припинити лікування. Проте лікарі 
наполягали на продовженні. 

Це була жахлива перспектива. Крім  
того, що хіміотерапія викликала нудо ту, 
біль, втрату апетиту і труднощі зі сном, 
Керол впала в депресію. Біль був на
стільки сильним, що вона навіть дума   ла 
про скорішу смерть, аби по  класти край 
стражданням. Але в неї був чоловік  
і двоє синів дев’яти і трьох років, роз
лука з якими була для неї не   стерпною. 
Вона просто не знала, як подивитися 
в завтрашній день – в те страшне “зав

тра”, яке обіцяло лише більше агонії, 
більше болю і більше страждань.

І в цей самий тяжкий період життя 
єдине, що давало Керол надію, – віра 
в Бога. Його переконлива потіха і при 
сутність надавали їй рішучості диви
тися спокійно на цю ситуацію. В довірі 
Господу вона знайшла душевні й фі
зичні сили не здатися в своїй битві  
з раком. Всупереч сумній перспек
тиві вона йшла далі, знаючи, що Бог 
ніколи не залишить її та її сім’ю. Що б 
не сталося в подальшому, Керол могла 
покластися на те, що Бог тримає її  
в Своїх руках.

Дійсно, Ісус Христос не тільки три
має в Своїх руках наші дні, але й но
сить нас самих біля Свого серця. Якщо 
ви звернетеся до Ісуса, то зможете 
відчути Його мир, Його присутність  
і Його силу. Вам не потрібно починати 
завтрашній день наодинці.

Якщо ви сьогодні проходите через 
труднощі, чому б вам не звернутися 
до Того всемогутнього, співчутливо
го Бога, Який може допомогти вам 
зустріти завтрашній день?



      

ЗВЕРНЕТЕСЯ          до Ісуса?

Ви 



Якщо ви хочете більше 
дізнатися, як прийти до 
Христа, один із способів 

зробити це – зв’язатися з поміс
ною церквою, де хтось зможе 
допомогти знайти відповіді  
на ваші питання. Інший спосіб – 
це читати Біблію, яка розкаже 
вам про Бога і про те, як Він 
дасть вам втіху й мир, яких ви 
потребуєте.

Працівники служіння “Хліб 
Наш Насущний” теж готові вам 
допомогти. Ми б хотіли піти 
разом з вами в пошуках Ісуса  
і знаходженні сили для зустрі 
чі з завтрашнім днем. У нас є 
ба   гато буклетів на різні духовні 
теми, в яких більше пояснюєть
ся, Хто такий Бог і як почати  
з Ним відносини. Щоб прочита
ти їх на сайті, відвідайте сторін
ку: ukrainian-odb.org/lal/.

Ви можете також відвідати 
сайт ukrainian-odb.org, де є інші 
матеріали у друкованому та 
цифровому форматах.

https://ukrainian-odb.org/
https://ukrainian-odb.org/lal


Інші буклети серії “Погляд на життя”: 

ukrainian-odb.org/lal
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Навіть найскромніші пожертвування, що ми отримуємо від читачів, дозволяють  
нам відкривати багатьом мудрість Біблії, яка змінює життя.  
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