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Смерть – це кінець?

“О

дин мій друг був колись десантником
і приймав участь у бойових діях в багатьох гарячих точках світу. Завжди, коли
ми розмовляли з ним про це, він – хоча й не був
християнином – казав, що «на полі бою атеїстів не
буває». Коли він вперше це сказав, я подумав був,
що він жартує. Але на його обличчі не було ані сліду
посмішки.
В той час, як кулі свистіли в нього над головою
і смерть дивилась у вічі, він
із жаху кричав до Бога. Коли
ж втрачав надію вижити,
На полі бою
то благав Бога допомогти
атеїстів
йому. Гадаю, більшість із нас
можуть зрозуміти його страх
не буває.
перед смертю, навіть якщо
[1]

Рано чи пізно
кожен із нас
стикнеться
з реальністю
смерті –
це єдина
в житті річ
стовідсоткової
впевненості.

ми ніколи не воювали. Але як
тільки вщухав вогонь ворога
і закінчувався бій, мій друг
забував про Бога... принаймні
до наступного разу, коли опинявся в зоні бойових дій”.
Рассел Фралік

Більшість із нас, звісно, не
служать у збройних силах,
тому така неминуча загроза
смерті, що має місце в бою,
не є частиною нашого досвіду.
Але рано чи пізно кожен із
нас стикнеться з реальністю
смерті – це єдина в житті річ
стовідсоткової впевненості. Але що буде потім?
Чи ми готові до смерті? Маємо сприймати смерть
серйозно і бути впевненими, що готові до того, що
чекатиме на нас після смерті.
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У що вірять християни

Х

ристияни стверджують, що 2000 років
тому Ісус Христос повернувся після смерті
до життя. Порожня гробниця є фундаментом їхньої віри в те, що після смерті вони теж отримають нове, вічне життя з Ісусом. Очевидно, що
смерть – це ще не “кінець”.
Багато людей не знають, що й думати про
реальність потойбічного життя. Поза християнською спільнотою дуже мало
хто вважає воскресіння Ісуса
Багато людей
історичним фактом. Для
більшості людей – це просто
не знають,
казочка.
що й думати
Їм здається, що вірити,
що хтось може повернутись про реальність
до життя після триденного
потойбічного
перебування у гробниці –
життя.
цілковите безглуздя.
Так, майже 2000 років тому
Ісус помер на хресті. Того
страшного дня друзі поховали Його ще до заходу
сонця. Вороги навіть запечатали гробницю. Але
Біблія стверджує, що за кілька днів Христос залишив місце Свого поховання. Коли Ісус вийшов із
гробниці, смерть була переможена. Цей момент
У що вірять християни [3]

змінив усе на світі. І, без сумніву, змінив життя
послідовників Христа.
Коли Ісуса заарештували й засудили до страти,
Його друзі й послідовники просто втекли зі страху.
Але після того як Ісус постав із могили, перелякані
учні настільки повірили в реальність цiєї подiї, що
ладні були вмерти за свої переконання.
Подумайте: якщо історія про смерть Ісуса на
хресті та Його воскресіння
в третій день є лише міфом,
Коли Ісус
то чому Його учні були так
впевнені, що це – правда? Чому
вийшов
були готові навіть вмерти за
із гробниці,
це? Багато з них були замучені
жорстокими
катуваннями.
смерть була
Більше того, чимало інших
переможена.
людей, що не були свідками
воскресіння Христа, повірили
цим очевидцям і теж ладні
були перетерпіти всі страждання, відстоюючи той
факт, що Ісус повстав із мертвих.
Якщо ж правда, що Бог воскресив Ісуса, маємо
зважити на ті істини, що їх містить ідея воскресіння.
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Справді історична подія
“Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам
благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте,
Якою й спасаєтесь, коли пам’ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували
не наосліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за
Писанням, і що Він був похований, і що третього
дня Він воскрес за Писанням, і що з’явився Він Кифі,
потім Дванадцятьом. А потім з’явився нараз
більше як п’ятистам браттям, що більшість
із них живе й досі, а дехто й спочили. Потому
з’явився Він Якову, опісля усім апостолам. А по
всіх Він з’явився й мені” (1 КОР. 15:1-8).

А

постол Павло в цьому листі до коринтян чітко пояснив, що Ісус повстав із мертвих у новому тілі. Сама заява апостола про
воскресіння Христа ще не була вагомим аргументом
для коринтян, тому він швидко нагадав своїм читачам про ту важливу істину, що вони почули, коли
тільки-но увірували в Ісуса: Він вмер, щоб сплатити
ціну за наш гріх; потім був похований і знову повернувся до життя, як Бог і обіцяв у Старому Заповіті.
Проте ця церква не обов’язково мала повірити в
написане Павлом про воскресіння, без очевидних
Справді історична подія [5]

доказів. Цитування Біблії було недостатнім для
них. Тож апостол далі нагадує їм численні факти
явлення Господа іншим свідкам після Його
воскресіння. Декілька таких явлень мають центральне місце: зустріч воскреслого Ісуса з Петром,
Яковом і самим Павлом. Ісус мав зустріч з усіма
Своїми учнями й навіть з групою людей понад
500 чоловік. Це солідний список свідків. Уявіть собі
судовий процес, на якому 500 свідків стверджують,
що Ісус живий! Такі свідчення мають бути приголомшливими.
Але проминуло майже 2000 років з тих пір. Ми не
можемо посилатись на очевидців. Як можемо бути
впевнені, що Ісус дійсно воскрес?
Є багато способів отримання такої впевненості.
Деякі автори, що записували події Христового
воскресіння, були самовидцями цієї події. Ми можемо
або вірити в те, що вони опиВін був
сували, що дійсно мало місце,
похований
або вважати їх обманщиками
і знову
чи безумцями.
Чому б вам не попросити
повернувся
когось із вашої церкви, щоб
до життя,
допоміг вам якісно прочитати Євангеліє від Івана? Тоді
як Бог і обіцяв
ви змогли б самі вирішити,
у Старому
чи можна вірити Івану, другу
Христа, хто був очевидцем
Заповіті.
Його смерті. Але пам’ятайте:
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неймовірно, щоб Іван був обманщиком. Неправ
домовці швидко зрікаються своєї брехні, коли є
загроза постраждати за цю неправду.
Але Іван та інші учні Ісуса не зріклись своєї віри
у воскресіння Господа. Більшість із них було страчено – і не тому, що вони були злочинцями, а саме
за розповсюдження євангельського послання: “Ісус
повстав із мертвих, і віра в Нього – єдиний шлях
спасіння”. Вони не отримували ніякої користі від
розповсюдження цієї звістки. Навіщо їм було обманювати? Навпаки, був великий
ризик втратити все – навіть
Воскресіння
життя. Але вони продовжували
проповідувати
воскресіння. Ісуса Христа –
Ніхто з них ніколи не казав:
то історична
“Знаєте, ми обманювали. Ми
все це вигадали. Все це неправ
подія.
да!” Отже, маємо дійти до єди
ного логічного висновку: ці
учні вірували у воскресіння Христа достатньо глибоко, щоб умерти за свої переконання, і ніколи не
виявляли навіть жодного натяку на сумнів. Вони
справді вірили в істинність того, що проголошували.
Воскресіння Ісуса Христа – то історична подія,
самовидці якої були готові вмерти за свою віру.
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Важливе переконання
“Коли ж про Христа проповідується, що воскрес
Він із мертвих, як же дехто між вами говорять,
що немає воскресення мертвих? Як немає ж воскресення мертвих, то й Христос не воскрес! Коли
ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша
даремна, даремна також віра ваша! Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими,
бо про Бога ми свідчили, що воскресив Він Христа, Якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. Бо як мертві не воскресають, то
й Христос не воскрес! Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах”
(1 КОР. 15:12-17).

Д

еякі кажуть, що ідея потойбічного життя
вже застаріла. Але апостол Павло не залишає
місця для такої позиції. Він рішуче й заповзято переконує своїх опонентів прямими аргументами, використовуючи чіткі, недвозначні терміни,
вказуючи, що відкидання ідеї воскресіння – то є
фактично відкидання Божого спасіння взагалі.
А якщо не маємо спасіння Божого, то втрачаємо сам
фундамент надії і можемо жити згідно популярної
філософії: “Будем їсти та пити, бо ми взавтра
вмрем!” (1 КОР. 15:32).
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Мова йде про те, що віра у воскресіння Ісуса є
серцевиною християнства. Павло каже, що Ісус
Христос вмер через наше нехтування Богом. Отже,
маємо довіритись Богу й повернутись до Нього.
Ісус воскрес і явився багатьом. Якщо не віримо, що
Ісус помер, щоб заплатити за те, як ми ставились
до Бога, то не маємо й прощення. Якщо не віримо,
що Він повстав із могили, то не маємо й надії на
майбутнє.
Якщо воскресіння Христа
було реальним, то реальним
Як немає ж
є й наше воскресіння. Якщо
воскресення
ввірили Христу своє життя,
мертвих,
то теж повстанемо з мертвих, як Він повстав. І будемо
то й Христос
довершені в очах Бога. Більше
не воскрес!
того, якщо належимо Богу, вже
ніколи не будемо відчуженими
(1 Кор. 15:13)
від Нього. Якщо увірували
в Христа, то це означає, що
почалось наше нове майбутнє життя. Ми стали
Божими дітьми раз і назавжди. Наше життя на небі
гарантоване й забезпечене. Ніщо не відлучить нас
від любові Бога!
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Життєзмінна надія

В

1 Коринтян 15:50-53 дискусія апостола
Павла про воскресіння досягає своєї куль
мінації:

“І це скажу, браття, що тіло й кров посісти
Божого Царства не можуть, ані тління нетління
не посяде. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми
заснемо, та всі перемінимось, раптом, як оком
змигнути, при останній сурмі: бо засурмить
вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось!..
Мусить-бо тлінне оце зодягнутись в нетління,
а смертне оце зодягтися в безсмертя”.
Ми не зможемо потрапити до небесних сфер у
своєму земному тілі. Маємо
отримати нові тіла. Бог від
крив Павлу чудову істину, що
настане той день, коли Христос повернеться за тими,
хто ввірував у Нього. Християни – ті, що вмруть – замість
земних тлінних тіл отримають небесні, довершені, вічні
тіла.
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Всі, хто
ввірували
у Христа,
отримають
нескінченне
життя
й нові тіла!

Всі, хто ввірували у Христа,
матимуть нескінченне життя
Поглинута
й нові тіла! Саме тому апосмерть
стол Павло вибухає радістю
перемогою! й хвалінням, кажучи: “А коли
оце тлінне в нетління зодяг(1 Кор. 15:54)
неться, і оце смертне в безсмертя 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 перемогу нам дав” (1 КОР. 15:54-57).
Наші вороги – гріх і смерть – переможені. Ісус Христос Своєю смертю й воскресінням наніс смерті
таку нищівну поразку, що вона була “поглинута
Його перемогою”.
Павло заходить так далеко, що іронізує зі смерті:
“Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, жало?”
Жало смерті – це гріх, тому що смерть є покаранням за все, що ми вчинили проти Бога. Але Ісус Христос прожив замість нас довершене життя і Своєю
смертю сплатив ціну за наші гріхи, зломивши силу
смерті й звільнивши нас з-під її влади. Він здобув
перемогу над гріхом і смертю. Отже, немає тепер
причини боятись!
Після слів хвали апостол Павло звертається до
віруючих з попередженням: “Отож, брати любі
мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди
в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не
Життєзмінна надія [11]

марнотна у Господі!” (1 КОР. 15:58).
Ми чекаємо нагороди на небеЯкщо
сах,завдячуючи викупній праці
воскресіння Христа. В світлі цієї обітни
Христа було ці можемо жити для Бога, що
б не трапилось на нашому
реальним,
шляху. І нагорода наша буде
то реальним незрівнянно більшою за будьбуде й наше які страждання й біль, що мо
жуть статись у нашому житті.
воскресіння.
Від нашого вибору тепер
залежить, в яку саме вічність
відкриються для нас двері
смерті. Можемо або знехтувати Ісусом – і бути від
чуженими від Бога, жити в страху перед смертю, –
або можемо повірити, що Христос помер за наші
гріхи, і мати впевненість, що Він воскресить нас
для вічного життя з Ним. Ніколи не пізно для будького навернутись до Ісуса. Пізнання воскреслого
Господа дарує тверду надію, що колись і ми воскреснемо. Тоді матимемо впевненість, що за дверима смерті на нас чекає нове життя.
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 Погляд
вглиб
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”.
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