
Час надії 
та сподівання



Час розчарувань, страхів  
та розпачу?

Як нам реагувати на пандемію?



Наш погляд на світ прямим чином впливає на усі сфери 
нашого життя 

Неправдиві погляди на світ серед 
християн:

Світ — це казка
Світ абсолютно 
втрачений і не 
заслуговує на увагу



Світ — не казка

Якщо світ — це казка, тоді я очікую, що все 
має складатись чудово, не повинно бути 
непердбачуваних поворотів історії, не 
повинно бути страждань. 

Якщо я несвідомо маю таку позицію, мені 
загрожує глибоке розчарування та депресія.



Місце, де я обов’язково побуваю цього літа



Ми маємо надію на кращий світ
1 Івана 3 

2 Улюблені! Тепер ми – Божі діти, але ще не 
виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він 
з’явиться, ми будемо подібні до Нього, адже 
побачимо Його таким, який Він є. 

3 І кожний, хто має цю надію на Нього, очищає 
себе, як і Він чистий.



Римлян 5

2 через Якого ми вірою одержали доступ до тієї 
благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на 
Божу славу. 

5 Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася 
в наші серця через даного нам Святого Духа. 

10 Коли, ще бувши ворогами, ми примирилися з 
Богом смертю Його Сина, тим більше, 
примирившись, спасемося Його життям



Християнська надія — це не 
сподівання на краще,  

а радісне очікування того,  
у чому немає сумнівів!



1 Коринтян 15 
14 А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, 
марна й віра ваша. 

19 Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми 
найнещасніші з усіх людей! 

20 Та тепер Христос устав з мертвих, – первісток з покійних. 

21 Оскільки смерть через людину, – то через людину й 
воскресіння мертвих. 

22 Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. 

23 Кожний у своєму порядку: первісток Христос, потім ті, які 
Христові, – під час Його приходу



1 Коринтян 15

24 а потім – кінець, коли Він передасть царство Богові й 
Отцеві, коли знищить усяку владу, усяке панування та 
силу… 

26 Останній ворог, який буде знищений, – це смерть… 

54 Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне 
зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані 
слова: Смерть поглинута перемогою! 

55 Смерте, де твоя перемога? Де твоє, смерте, жало?



Воскресіння в нових тілах та прославлення 
всього творіння
Римлян 8 
18 Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не 
варті порівняно з майбутньою славою, яка має з’явитися нам.  
19 Усе творіння з надією очікує з’явлення Божих синів.  
20 … з надією, 21 що саме творіння буде визволене від 
рабства тління – для свободи слави дітей Божих.  
22 … й ми самі, маючи зачаток Духа, самі в собі стогнемо, 
очікуючи всиновлення та викуплення нашого тіла.  
24 Адже ми надією спаслися … 25 Коли ж надіємося на те, 
чого не бачимо, то з терпінням очікуємо його.



Новий світ: “Ось творю все нове!”

• Ми будемо в нових воскреслих змінених тілах 

• Новий світ буде також матеріальним, але Бог 
повністю царюватиме Духом у творінні 
(духовні тіла)  

• Не буде смерті, тління, хвороб, болю та сліз 

• Ми будемо постійно в присутності Бога



Це наша надія!

Тому я не повинен дивуватись, переживати 
або впадати у відчай від того, що цей світ 

недосконалий та нестабільний. 

Моя надія — Христос і Боже Царство!



Якщо я чекаю Божого Царства, тоді 
теперішній світ не має значення та тільки 

чекає, поки його викинуть на смітник?

У такому разі моя діяльність, робота, 
суспільна активніть не мають жодного сенсу.



Християнство, замкнене на собі

Справжнє значення має лише духовна діяльність, 
духовне споглядання, діяльність для навернення 

людей (це дійсно дуже важливо). 
Життя ділиться на духовне та плотське.  
Ми стаємо бездіяльними у цьому світі.



Христос не такий

Бог має стосунок до матеріального світу. 
Моральний стандарт Христа — історія про 

доброго самарянина. 

Христос не забирає нашу людяність в обмін на 
релігійність. Христос повертає нам людяність!



Ви — сіль землі та світло для світу

1Пет. 
12 Живіть і поводьтеся серед поган, як належить. 
Хоч вони й звинувачуватимуть вас як грішників, 
але згодом, побачивши діла ваші добрі, вони 
прославлять Бога в День пришестя Його. 
15 Бо воля Божа в тому, щоб, творячи добро, ви 
змушували мовчати невігласів і нерозумних.



Чекати Небесного міста означає діяти зараз!

Євреїв 11 
8 Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав 
одержати в спадок, – послухався і пішов, не знаючи, куди йде. 
10 тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і 
будівничим якого є Бог… 
13 Усі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але 
здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є 
чужинцями і приходьками на землі. 16 
16 Нині ж кращої бажають, тобто небесної. Тому Бог не 
соромиться називати Себе їхнім Богом, адже Він приготував 
їм місто.

https://bible.by/verse/65/11/16/


Бог діє в історії
Бог наближає Своє 

Місто

Не маю страху
Творю добро

Культура
Наука

Євангеліє

Шукаю 
Божої волі

Люди

ПрофесіяВлада



Чекай Небесного Міста та дій! 

—Не дивуйся нестабільності світу, який 
зіпсований гріхом 
— Живи надією — радісним очікуванням 
нового неба та нової землі 
— Твори добро та будь людяним, як Христос 
— Розпізнавай Божу волю в усьому 
— Розповсюджуй Добру Звістку 



Час надії


