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Потойбічне життя
Надія християнської віри

Нас вражають переживання перед 
смертю. В книгах та телевізійних про-
грамах досліджують історії тих, хто став 

свідком життя після смерті. Деякі люди розпо-
відають про моментальне визволення з тіла під 
час того, як вони лежали на операційному столі, 
а медперсонал несамовито намагався повернути 
їх до життя. Інші свідчать про серйозні аварії, що 
здавалося розірвуть зв’язок із цим життям.
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Ці історії інтригують, але в той же самий час не 
є переконливими. Проте ми дійсно маємо підтвер-
дження того, що життя після смерті існує – це за-
пис подій, що сталися після розп’яття Ісуса Христа. 
Чи дійсно вони мали місце?

Ця брошура досліджує запис та важливість 
цих подій, що є переказаними апостолом Павлом 
в 1 Коринтян 15. Розгляньте те, що він каже. Потім 
прийміть рішення для себе, маючи підтвердження 
чи існує життя після смерті, чи ні. Це є найважли-
вішим питанням, яке вам доводилося коли-небудь 
розглядати.

Мартін де Гаан
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Що є пасхальною подією?

Чай був гарячим та міцним, ранок – прохо-
лодним та бадьорим. Я сидів у “гамаку” (так 
називають гойдалку на своєму подвір’ї дідусь та 

бабуся моєї дружини), і це давало гарну можливість пого-
ворити про те, що дійсно має значення.

Дідусь був міцною людиною. Раніше гостроту свого 
ножа він перевіряв, проводячи лезом по грубому, мо-
золистому великому пальцю. Його історії захоплювали 
мене. Під час дії Сухого закону він, будучи 12-річним 
хлопцем, в шлюпці вночі вивозив ром в Атлантичний 
океан. Він спіймав величезного тунця за допомогою 

Один
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бочки та мотузки; тижнями рибалив на узбережжі Георга 
в Північному Атлантичному океані – все ще не вміючи 
плавати.

Але у 95-річному віці дідусь усвідомив, що не буде 
жити вічно. Ми були стурбовані, спостерігаючи, як очі-
кування смерті впливало на нього. Протягом всього 
свого життя він розумів, що смерть можлива − праця 
в океані без вміння плавати і вас у цьому переконають. 
Дідусь ніколи не думав про небезпеку. Він просто робив 
те, що потрібно було робити. Мало що лякало його.

Але після того, як ми сіли і поговорили про життя 
та пригоди, виявилось, що все ж таки є те, чого він бо-
їться. Дідусь боявся померти. Не біль, не процес вми-
рання лякав його, а сама смерть і невпевненість у тому, 
що буде далі − жахало його. Декілька останніх серцевих 
нападів та інсульт були для нього останніми краплями. 
Невпевненість дідуся у тому, що чекає його після смерті 
(якщо там щось взагалі було), лякала його так, як ніщо 
інше.

Ми не любимо говорити про смерть, і все ж вона при-
ходить до всіх нас. Коли наші серця зупиняються, мозок 
перестає працювати, останній подих виходить із наших 
легень, чи означає це кінець? Нічого не залишається, 
крім тіла, яке зрештою стає порохом? Залишаються 
лише спогади, що перетворюються з часом на історії 
і губляться в сімейному альбомі. Чи є ще щось? Так, є. 
Смерть − це не кінець, це − двері. Але як ми можемо 
знати, куди ми йдемо, переступаючи поріг?
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Майже двадцять століть 
християни проголошували бу-
квальне тілесне воскресіння Ісуса 
Христа з мертвих – Пасху. Віра 
в життя, смерть та воскресіння 
Ісуса Христа змінила незліченну 
кількість життів. Для тих, хто по-
будував своє життя на Христі, як 
на єдиному шляху до Бога, пу-
ста гробниця Ісуса є ключем на-
дії, що одного дня й вони будуть 
повернені до життя в реальному 
тілі. Це свідчення, що смерть не 
є повним фіналом нашого життя. 
Смерть − не безвихідь, це лише 
перехід.

Історія свідчить, що багато християн вирішили по-
мерти смертю мученика, ніж відмовитися від своєї віри. 
Пасхальна історія – це подія, яка основана на достовір-
них фактах, що має вагоме значення для всіх нас. Віра 
або невіра в це визначає наш погляд на смерть.

Багато людей дають притулок сумнівам щодо життя 
після смерті, проте не кожен приймає події воскресіння 
Ісуса Христа такими, якими вони є записані в Біблії. Для 
деяких це просто міф або казка, яка надихає позитив-
ними думками та почуттями − історія, що допомагає 
людям пережити важкі часи смерті тих, кого вони лю-
блять. Навіть деякі люди, які відкрито визнають христи-
янську віру, мають сумніви стосовно деяких подій, за-
писаних у Біблії, особливо воскресіння Ісуса Христа  
з мертвих.

Протягом  
історії багато 
хто вирішив по-
мерти смертю 
мученика, ніж 
відмовитися  
від своєї віри.
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Девід Ранкін, колишній пастор 
великої церкви в Гренд-Репідс, 
штат Мічиган, розповідав журна-
лісту, що він пережив Пасху, от-
римавши дзвінок з інформацією 
про те, що його батько помер. 
Після першого шоку він відчув 
“прийняття з очищенням та зці-
ленням, і це почуття поступово 
перейшло в мир та розуміння”. 
Для нього це емоційне пережи-
вання стало “Пасхальною по-
дією”, надією, яку мають христи-
яни. Він вірить, що цей поступо-
вий перехід від шоку та скорботи 
до прийняття та утіхи і є сутністю 
Пасхи. Вона метафорично пред-
ставляє нове життя, не фізичне життя. Такий погляд дав 
сили Ранкіну вірити, що якимось чином “смерть є пе-
реможеною, що любов будує стійкі пам’ятки; що кожне 
життя має ціль у повноті часу”.

Різниця між біблійним поглядом та поглядом Ранкіна 
на воскресіння Ісуса є кардинальною, і Ранкін визнає це. 
Він сказав: “Якщо б я дійсно повірив, що людина во-
скресла з мертвих, то ходив би та кричав скрізь про це, 
чи не так? Я вважаю, це чудово! Я б не просто ходив до 
церкви та співав декілька псалмів”. Ранкін говорить, що 
віра в буквальне воскресіння є старомодною та ненау-
ковою. Вірити, що людина повернулася до життя з мер-
твих – її не просто було реанімовано від моментальної 
зупинки серця, але вона вийшла з могили після того, як 

“Якщо б я дійсно 
повірив, що лю-
дина воскресла 

з мертвих,  
я б ходив та 

кричав скрізь  
про це,  

чи не так?”
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  Погляд на те, що «сотні культів» проголошували  
народженого від діви, померлого та перемігшого смерть 
спасителя було визнано невірним багатьма науковцями,  
що досліджують легенди та міфи стародавніх часів.

була похована декілька днів – просто не підходить для 
сьогоднішнього образу мислення.

Ранкін наполягає, що “десятки культів” на Близькому 
Сході за часів Ісуса Христа проголошували героїв, які 
жили в дуже великій схожості з біблійною історією про 
Ісуса – герої, які народилися від дів, творили чудеса, їх 
було вбито й вони знову воскресли. Для Ранкіна такі за-
явлені схожості є сигналом про міфічне походження іс-
торій про Ісуса, що просто в Його “період життя та часи” 
слідували популярній формулі релігійних постатей.

Ранкін вірить, що історія повернення Ісуса до життя 
з мертвих є міфом, схожим на багато інших; він підтри-
мує ідею, що буквальне воскресіння є ненауковим, може 
здаватися гарно аргументованим, але дослідження не 
підтримують цього.

Однієї п’ятниці, майже 2000 років тому, Ісус із 
Назарету помер на хресті. До заходження сонця в той 
день друзі поховали Його. Вороги навіть наклали пе-
чатку на гроб. Але Біблія каже нам, що Він залишив гроб 
вранці в неділю. Це є Пасхальною подією! Того ранку, 
коли Ісус вийшов із гробу, показавши що смерть не є ос-
таннім словом в історії життя, відбувся момент, який все 
змінив.

Не сміливе вчення Ісуса вивело учнів з їх укриття 
після розп’яття, а факт воскресіння. Не дивлячись на всі 
чудеса, що супроводжували Його смерть (див. МТ. 27:45-56; 
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МР. 15:33-39; ЛУК. 23:44-49), після Його розп’яття вони всі роз-
біглися та поховалися. Але коли Ісус вийшов із могили, 
налякані послідовники стали сміливими проповідни-
ками; сором’язливі та невпевнені учні стали переконли-
вими промовцями. Ми боїмося недооцінити важливість 
повернення Христа до життя, тому що ця подія була цін-
ною не лише для Нього, але й для кожного, хто вирішив 
піти за Ним.
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Христове воскресіння

Зростаючи в бухті Атлантичного океану на пів-
денному узбережжі Нової Шотландії, дідусь пе-
реймався лише негайними потребами. Чи клює 

риба? Якщо так, то де? Якою буде погода на морі в на-
ступні два місяці? Чи безпечно йти по льоду, чи прова-
люсь я, намагаючись перейти?

Він знав про існування більшого світу за межами 
Луненберга в Новій Шотландії. Але той світ мало його 
турбував. Події за океаном, навіть події на іншій стороні 
континенту, мало впливали на його повсякденне життя. 
Історії про місто змушували дідуся іронічно та скеп-

Два
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тично посміхатися. Він не розумів інших стилів життя. 
Його досвід був одним із найбільших, визначаючих при-
йняття та реальність факторів. Йому важко було розу-
міти або вірити в те, чого він ніколи не бачив або не ро-
бив сам.

 

Ісус Христос повернувся із могили в реальному 
тілі, і таке саме очікує тих, хто вірить у Нього. Це є сут-
ністю заяви апостола Павла в 1 Коринтян 15. Він так 
багато часу приділяє обговоренню питання воскре-
сіння та життя після смерті, тому що деяким людям у 
Коринтській церкві було важко повірити в це. Деякі за-
являли, що не існує такого поняття як воскресіння, осо-
бливо коли говориться про буквальне повернення до 
життя. Очевидно, вони вірили в Бога, розглядали смерть 
Ісуса як плату за їхні гріхи й від-
крито сповідували віру в Нього. 
Але здається, до своєї нової віри 
вони додали старі ідеї та філо-
софію. Їх навчали гуманістичній 
філософії, яка каже, що матерія – 
це погано, що фізичний світ – це 
нижчий вид існування, який є 
менш бажаним , а вмираючи, ми 
звільняємося від фізичного й пе-
реходимо в духовне існування, 
яке набагато краще.

Вони намагалися втілити цю 
ідею в християнську віру. Це їх зму -

Ісус Христос по-
вернувся з моги-
ли в реальному 
тілі, і так буде 
з тими, хто ві-
рить у Нього.
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шувало дотримуватися думки, що майбутнє воскресіння 
в тілі було не просто неможливим, але й не бажаним.

Достовірна подія
“Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам бла-
говістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й 
спасаєтесь, коли пам’ятаєте, яким словом я благо-
вістив 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 во-
скрес за Писанням, і що з’явився Він Кифі, потім 
Дванадцятьом. А потім з’явився нараз більше як п’я-
тистам 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, мов 
якому недородкові.

Я бо найменший з апостолів, що негідний зва-
тись апостолом, бо я переслідував був Божу Церкву. 
Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать Його, 
що в мені, не даремна була, але я працював більше 
всіх їх, правда не я, але Божа благодать, що зо мною 
вона. Тож чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і так 
ви ввірували” (1 КОРИНТЯН 15:1-11).

  Греки до часів Христа навчали, що матерія – зло.  
В Писанні ми ніде не зустрічаємо таке вчення, але воно 
мало вплив на християнське життя в Коринті в першому 
столітті. Вчення про те, що матеріальний світ є злом,  
стало головним переконанням єресі гностиків. Але на
справді Бог проголосив, все Їм створене є гарним.
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Апостол Павло рішуче проголошує, що Христос по-
вернувся з мертвих у воскреслому тілі. Він швидко по-
чинає будувати свої доводи, нагадуючи коринтянам по-
слання, яке вони чули, коли вперше прийняли звістку 
про Христа: Ісус Христос помер, щоб заплатити ціну за 
гріх, був похований та повернувся до життя, як говорили 
пророцтва Старого Заповіту.

Але люди з Коринтської церкви не завжди мали 
Писання і зовсім не поспішали вірити написаному без 
доказів. Для них не було достатньо цитувати Писання. 
Тому Павло продовжує нагадувати їм про те, як Христос 
з’являвся багатьом після Свого воскресіння. Три осо-
бливі зустрічі Христа з різними людьми займають 
центральне місце в доводах Павла про реальність по-
вернення Христа з могили: з Петром, з Яковом та з са-
мим Павлом.  Потім він нагадує про дві зустрічі Христа 
з апостолами та Його з’явлення групі більш ніж 500 лю-
дей. Це вже гарний список свідків. Уявіть собі засідання 
суду, на якому 500 осіб свідчать про одне й те саме.

Але чи були всі ці доводи переконливими?
Маючи такі свідчення, ця група в Коринті стикнулася 

з дилемою. З одного боку, вони не вірили в майбутнє во-
скресіння. З іншого боку, вони знали, що Павло та інші 
не були брехунами. Висунути аргументи проти свідчень 

  Павло ясно й чітко говорить про свій досвід по дорозі  
в Дамаск, як про фізичну зустріч з Христом. Йдучи по дорозі 
в Дамаск щоб заарештувати християн, Павла (в той  
час відомий як Савл) зупинило “світло із неба його, а він 
повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, 
Савле, чому ти Мене переслідуєш?” (ДІЇ АПОСТОЛІВ 9:3-4).
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очевидців вони теж не могли. Ці 
люди вважали, що фізичне во-
скресіння практично було не-
можливим, а з боку філософії − 
небажаним. Якщо вони визнали 
б, що Христос повстав із могили 
воскреслим, то найменше, що їм 
слід було зробити, так це при-
йняти можливість фізичного во-
скресіння. І якщо Ісус, Сам Бог, 
повернувся до життя у фізич-
ному тілі, то як цей факт впливає 
на поняття про фізичну реаль-
ність? І нарешті, ми знаємо, що 
Ісусу потрібно було фізичне тіло 
для того, щоб померти за гріх, 
після виконання Своєї місії, Він 
не повернувся б у тілі, якщо все 
фізичне таке погане.

Свідоцтва тих, хто бачив все на власні очі, були ви-
рішальними. Сьогодні є люди, які стверджують, що 
Голокост не мав місця в історії, але в своїх розмірку-
ваннях вони не можуть піти далеко. Чому? Тому що ми 
знаємо тих, хто пройшли нацистські концтабори та ви-
жили! В 1981 році 10 000 тих, хто вижили, мали чоти-
риденну зустріч в Єрусалимі. Ернест Міхаель пройшов 

  Визнаючи той факт, що Христос повернувся до життя  
у справжньому тілі, ми повинні відкинути ідею, що тіло 
по своїй природі – зло. Бог не дав би Ісусу нове тіло, якщо б  
Він розглядав матеріальні речі, як зло.

І якщо Ісус, Сам 
Бог, повернув-
ся до життя 
у фізичному 

тілі, то як цей 
факт впливає 

на поняття про 
фізичну реаль-

ність?
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Аушвіц та Бухенвальд. Під час інтерв’ю він підняв вгору 
руки і сказав: “Ці руки винесли стільки трупів, що я вже 
не пам’ятаю їх кількість. І хтось каже, що Голокосту не 
було! Ми там були! Ми знаємо!”

Від дня воскресіння пройшло вже майже дві тисячі 
років. Ми не можемо говорити зі свідками. Як ми мо-
жемо мати впевненість, що та подія дійсно мала місце?

Багато хто сьогодні зустрічається з цим питанням. 
Люди хочуть прийняти послання Біблії, але в той самий 
час не хочуть прийняти факти та події, що описані в ній. 
Але така ситуація неможлива. Якщо події Біблії не від-
бувались, то в ній немає нічого істинного про Бога. Ми 
можемо пізнавати Бога з Біблії, якщо тільки події, опи-
сані в ній, мали місце. Справжні знання приходять лише 
від істини, а не від вигаданих історій. Щоб прийняти 
послання Слова Божого, ми повинні визнати, що події, 
записані в Писанні, відбувалися саме так, як вони запи-
сані.

У XIX–XX ст. критики Біблії за-
являли, що розповіді про воскре-
сіння були додані туди в II–III ст.  
і ставились до цих подій, як до мі-
фів. Але сьогодні критики Слова 
Божого не можуть щиро підтвер-
дити ті заяви. В останні роки були 
виявлені тексти Нового Завіту, 
які доводять, що вони були напи-
сані, коли ті, хто ходив і говорив 
з Ісусом Христом, були ще живі.

Вільям Олбрайт розпочав до-
слідження надійності Біблії з уже 

Якщо події 
Біблії не відбу-

вались, то в ній 
немає нічого 

істинного про 
Бога.
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сформованим припущенням, що  
документи, які нам відомі як 
Новий Заповіт, з’являлися протя-
гом декількох століть. Але після 
вивчення свідчень він прийшов 
до іншого висновку: “Немає ні-
яких твердих підстав для того, 
щоб датувати будь яку книгу 
Нового Заповіту періодом після 
80 року нашої ери”.1 

Олбрайт не самотній у цьому. 
Інший вчений, який змінив свою 
думку, був Джон Робінсон.  Ба -
гато років він стверджував, що 
Новий Заповіт було написано 
набагато пізніше після Христа. 
Але коли він вирішив вивчити 
це питання, то був приголом-

шений своїм відкриттям. Він прийшов до висновку: ті 
вчені, яких він поважав, нечесно використовували свід-
чення. Його дослідження привело до переконання, що 
весь Новий Заповіт разом із працями, чиє авторство 
віддають апостолу Івану, було написано раніше 54 року 
н.е., ще раніше, ніж стверджували більшість вчених. Він 
був настільки впевнений у своєму висновку, що написав 
статтю до журналу “Time”, в якій кидав виклик своїм ко-
легам довести, що він був неправий.2

Дослідження 
частин Нового 
заповіту пока-
зало, що його 

було написано, 
коли ті, хто хо-
дили та розмов-
ляли з Христом, 

ще були живі.

  Вільям Олбрайт і Джон Робінсон, підходячи до вивчення 
Писання, мали дещо скептичне ставлення, тому їх напо
легливе ствердження ранньої дати манускриптів Нового 
Заповіту є протилежним їхнім очікуванням.

17Христове воскресіння



Відповідь на питання про во-
скресіння Христа може бути лише 
однозначною. Автори Нового 
Заповіту, які описують ці події, 
були живими, коли це трапилось. 
Ми можемо або вірити, що вони 
описали дійсні події, або вважати 
їх легковірними простаками, або 
злічити шахраями. Проте ця та-
ємна змова перестала б існувати, 
як тільки почалися страждання.

Чарльз Колсон, якого зааре-
штували та ув’язнили за участь 
в Уотергейтському скандалі під  
час президентства Річарда Нік-
сона в США, казав, що коли зго-
вір було викрито, його учасники один за одним почали 
перекладати вину на інших. Коли наслідки почали при-
ймати загрозливі розміри, про відданість всі забули: ко-
жен думав, як зберегти себе.

Але з апостолами все було інакше. Вони зустрілися 
з тим, що було набагато серйознішим та тривалішим, 
ніж ув’язнення. Один за одним їх було страчено не тому, 
що вони були злочинцями, а тому, що вони розповсю-
джували звістку: Ісус воскрес із мертвих і віра в Нього 
була єдиним шляхом спасіння. Від своєї вірності вони 
не отримували нічого. Навпаки, втрачали все. Але ні-
хто з них ні разу не сказав: “Ми обманювали”. Жоден 
із них не зізнався: “Ми все це придумали, це − обман!” 
І тоді залишається лише одне: вони достатньо гли-
боко вірили, щоб померти за свої переконання; у них 

Воскресіння 
Ісуса Христа – 

достовірний іс-
торичний факт, 

свідки якого 
були готові за 
нього померти.
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не було й тіні сумніву, що те, про що вони говорять,  
є правдою.

Воскресіння Ісуса Христа − достовірний історичний 
факт, свідки якого були готові за нього померти.

Життєво важлива віра
“Коли ж про Христа проповідується, що воскрес 
Він із мертвих, − як же дехто між вами говорять, 
що немає воскресення мертвих? Як немає ж воскре-
сення мертвих, то й Христос не воскрес! Коли ж бо 
Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, да-
ремна також віра ваша! Ми знайшлися б тоді не-
правдивими свідками Божими, бо про Бога ми свід-
чили, що воскресив Він Христа, Якого Він не воскре-
сив, 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 КОРИНТЯН 15:12-17).

Історії дідуся захоплюють мене. Він виріс у будинку 
без водопроводу. Сім’я завжди використовувала туалет 
на вулиці (а зими в Новій Шотландії холодні), а воду на-
бирали зі старої криниці. Більшу частину їжі вони ви-
рощували або ловили своїми руками. Життєві проблеми 
вирішувалися за допомогою кмітливості. Наприклад, на 
рибалці, коли було надто хмарно, поверхню води поли-
вали маслом тріски, і вона ставала прозорою. 

Дідусь розповідав історії про те, як вони розчищали 
територію, щоб там мати сад; рубали дерева, щоб опа-
лювати будинки взимку; шукали чорниці на пасовиську.
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Він знав що треба робити, аби вижити, і майже все, 
що він робив, було зроблене саме з цією ціллю. Він ро-
зумів, як різні аспекти життя пов’язані між собою. Для 
нього споживання їжі значило більше, ніж просто її 
знайти. Це означало важко працювати на городі, споря-
джати човен, розуміти рух косяків риби, знати, де вона 
буває в різні пори року і як її ловити. Якщо зусилля були 
недостатні, страждала вся сім’я.

 

Легко сказати, що стиль його життя далеко не сучас-
ний. Але таке існування, де щоденні клопоти необхідні 
для виживання, формує тісний 
зв’язок із життям в його прекрас-
ній простоті. Деякі речі просто не 
можна розділити.

Є люди, які частково прийма-
ють християнство, частково ві-
рять Біблії. Вони вважають, що 
другий прихід Христа та воскре-
сіння в тілі є застарілими темами. 
Але апостол Павло не залишає 
місця таким розміркуванням. 
У своєму посланні до церкви в 
Коринті він чітко говорить, що ті, 
хто відкидає воскресіння вірую-
чих, відкидає послання Євангелії 
в цілому – воскресіння та спа-
сіння взаємно поєднані. Без воскресіння немає Благої 
звістки. Як тільки можливість воскресіння в тілі відки-
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Воскресіння та 
спасіння вза-

ємно поєднані. 
Без воскресіння 

немає Благої 
звістки.



нута, виникають розміркування, що роблять Євангелію  
недійсною.

Павло хотів, щоб мешканці Коринта бачили на-
скільки небезпечним є хід їхньої думки. Були такі, що 
вважали можливим відкинути воскресіння й при цьому 
дотримуватися основних елементів християнської 
віри – прощення гріхів, сила Духа Святого, повна пере-
мога над гріхом та смертю. Але 
Павло казав, що це заперечення 
атакує сам смисл спасіння. Якщо 
Євангелія застосовується лише 
для цього життя, то це поганий 
варіант. “Тоді-то загинули й ті, 
що в Христі упокоїлись! Коли 
ми надіємося на Христа тільки 
в цьому житті, то ми найнещас-
ніші від усіх людей!” (ВІРШІ 18-

19). Павло повертається до цієї 
думки у віршах 29-32: “Бо що 
зроблять ті, хто христяться ради 
мертвих? Коли мертві не воскре-
сають зовсім, то нащо вони ради 
мертвих і христяться? Для чого 
й ми повсякчас наражаємось на 
небезпеки? Я щодень умираю. 
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  Ми маємо однаково розглядати воскресіння Христа 
в минулому і наше в майбутньому. Якщо воскресіння 
Христа було справжнім, наше буде також. Якщо майбутнє 
воскресіння віруючих вважається неможливим, небажаним, 
то таке ж має бути сказане й про воскресіння Господа.

Мешканці  
Коринта поча-
ли відкидати 

елементи Єван-
гелії, тим са-

мим позбавля-
ли Слово Боже 
сили, яка змі-
нює життя.



Так свідчу, браття, вашою хвалою, що маю її в Христі 
Ісусі, Господі нашім. Коли я зі звірами боровся в Ефесі, 
яка мені по-людському користь, коли мертві не воскре-
сають? Будем їсти та пити, бо ми взавтра вмрем!”

Не використовуючи терміни з подвійним значенням, 
апостол Павло говорить, що відкидання майбутнього во-
скресіння в тілі є рівносильним відкиданню всієї звістки 
Євангелії. Якщо вона не містить правди, у нас немає на 
що сподіватися; тоді ми можемо жити згідно філософії: 
“Будем їсти та пити, бо ми взав-
тра вмрем!” (ВІРШ 32).

Мешканці Коринта почали 
відкидати елементи Євангелії, 
тим самим позбавляли Слово 
Боже сили, яка змінює життя.

Ці розмірковування дають 
нам ще одну причину вважати 
віру у воскресіння дуже важли-
вою. Здавалося, що ті коринтяни, 
які відкинули майбутнє воскре-
сіння, залишили й інші важливі 
вчення Біблії також, особливо 
прагнення мати гарний, правед-
ний характер. Деякі повернулися 
знов на шлях поганів і почали ве-
сти аморальне життя. Тому Павло 
застерігає їх: “Не дайте себе зве-
сти, − товариство лихе псує добрі 
звичаї! Протверезіться правдиво, 
та й не грішіть, бо деякі Бога не 
знають, − говорю вам на сором!  
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Якщо ми запере-
чуємо смерть 

Христа за наші 
гріхи, ми не 

маємо прощен-
ня. Якщо ми 
заперечуємо 

Його воскресін-
ня з мертвих, 

то втрачаємо 
будь-які підста-

ви для надії.



(1 КОРИНТЯН 15:33-34, виділено автором). Павло звертає увагу 
на те, що віра у воскресіння Христа є ключовим елемен-
том християнства й відкидати ці важливі поняття віри 
означає знаходитися на слизькому шляху. Почавши від-
кидати елементи Євангелії, коринтяни почали втрачати 
його життєстверджуючу силу. 

Апостол Павло наголосив, що Ісус Христос помер 
за наші гріхи, тому ми маємо припинити робити гріх. 
Він воскрес та явився багатьом. Якщо ми заперечуємо 
смерть Христа за наші гріхи, ми не маємо прощення. 
Якщо ми заперечуємо Його воскресіння з мертвих, то 
втрачаємо будь-які підстави для надії.

1 Вільям Олбрайт, “Нещодавні відкриття в землях Біблії”, Біблійний  
 колоквіум, Funkand Wagnals Co., NewYork (1995), с. 136. 
2 Джон Робінсон, “Релігія: гра з датами Нового Заповіту”, Time,  
 березень, 21, 1977.
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Наша доля
“Та нині Христос воскрес із мертвих, − первісток се-
ред покійних. Смерть-бо через людину, і через Людину 
воскресення мертвих.  Бо так, як в Адамі вмирають 
усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму 
порядку: первісток Христос, потім ті, що Христові, 
під час Його приходу” (1 КОРИНТЯН 15:20-23).

Дідусь був рибалкою. Його батько був ри-
балкою. Оглядаючи його родовід, бачимо, що 
майже всі чоловіки в його родині були рибал-

ками. У них навіть не виникало питання, як він буде 
заробляти на життя. Рибальство було “сімейним біз-
несом”. Це мало сенс. Він народився поруч з океаном, 
в дитинстві проводив біля нього багато часу, покладався 
на океан у питанні їжі та транспорту. Рибальство було 
в його костях, в його крові.

Три
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Існує важливий зв’язок між воскресінням Христа 
і нашою надією на воскресіння. Воскресіння Христа – 
це Божа обітниця, що ми теж переживемо подібне 
диво. Павло говорить про повстання Господа з мер-
твих, називаючи Його первістком. Віруючі юдеї точно 
знали, про що думав Павло, коли використовував це по-
няття. Перед тим, як зібрати основний урожай, єврей-
ські фермери виходили на свої поля та пожинали не-
велику частину. Потім вони несли її до храму, що було 
вираженням подяки Богові, підтвердженням їхньої 
впевненості, що врожай з цих полів незабаром буде  
зібрано.

Врожай, про який думав Павло, говорячи про Христа 
як про первістка, це зібрання всіх Божих людей: це й 
покійні (ВІРШ 20), й живі “під час Його приходу” (ВІРШ 23). 
У нинішніх тілах ми схожі на Адама, який згрішив, і тому 
ми помремо. Але вірою в Христа ми пов’язані з Ним, ми 
воскреснемо й будемо як Він у воскресінні. Ми є вро-
жаєм, в якому Він – первісток. Зверніть увагу на ствер-
дження Павла: “кожен у своєму порядку”. Воскресіння 
наших тіл не відбувається відразу після нашої смерті. Це 
відбудеться “під час Його приходу”.  Саме тому, що Він 
воскрес, і ми воскреснемо.
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  Після смерті віруючих їх дух йде до Христа, щоб пере
бувати з Ним. Біблія не описує детально період між смертю 
та нашим воскресінням. Віруючі мертві – з Христом.  
Це все, що ми маємо знати для нашої впевненості, що 
померлі віруючі знаходяться в умовах блаженства. Але ми 
ніколи не чули, що цей стан є “благословенною надією” або 
ціллю нашого спасіння. Надія завжди пов’язана з повернен
ням Ісуса, з часом, коли ми отримаємо воскреслі тіла.



Коли Христос повернеться, Він 
буде не один. Із Ним будуть душі 
“покійних” (1СОЛ. 4:13). “При голосі 
Архангола” та “при Божій сурмі” 
вони отримають нові тіла (ВІРШ 16), 
в наступний момент віруючі на 
землі отримають свої воскреслі 
тіла. В цих тілах нас буде підхо-
плено для зустрічі з Гос  подом на 
повітрі, для того, щоб вічно пе-
ребувати з Ним (ВІРШ 17). Ми жи-
вемо в Христі сьогодні. З Ним ми 
будемо після нашої смерті. Ми 
й далі будемо з Ним після на-
шого воскресіння. Після того, як 
ми прийняли рішення належати 
Йому, ніщо й ніколи нас із Ним 
не роз’єднає. 

Надія, що змінює життя
Роздуми Павла щодо воскре-

сіння досягають чудової кульмі-
нації. В його словах ми буквально 
можемо відчути, як від радості 
прискорюється пульс. В 1 Коринтян 15:50-53 він підво-
дить підсумок:

“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  
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Ми живемо  
в Христі сьо-

годні. З Ним ми 
будемо після на-
шої смерті. Ми 
й далі будемо  

з Ним після на-
шого воскресін-
ня. Після того, 

як ми прийняли 
рішення нале-
жати Йому, 

ніщо й ніколи 
нас із Ним  

не роз’єднає.



останній сурмі: бо засурмить вона − і мертві во-
скреснуть, а ми перемінимось! Мусить-бо тлінне 
оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодяг-
тися в безсмертя”.

В наших тілах ми не можемо увійти у вічне Боже 
Царство. Ми повинні бути змі-
нені, перетворені. Нам потрібне 
нове тіло. Бог відкрив Павлу чу-
дову істину, що наступає день, 
коли небесна сурма прозвучить, 
проголошуючи повернення Ісуса 
Христа. Так швидко, як оком 
мигнути, померлі віруючі отри-
мають воскреслі тіла, а тіла жи-
вих будуть змінені із земних на 
небесні. Всі, хто вірить у Христа, 
отримають нові тіла!  Ця думка 
наповнила серце Павла радістю і 
переповнила його вуста: “А коли оце тлінне в нетління 
зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді 
збудеться слово написане: «Поглинута смерть перемо-
гою!» 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”.

Два вороги-близнюки людства − гріх та смерть − бу-
дуть поборені. Ісус Христос Своєю смертю та воскре-
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  Павло ретельно досліджує питання нових тіл у 1 Солу
нян 4:1318.

Де, смерте, 
твоя перемога? 

Де твоє, смер-
те, жало?



сінням отримав повну перемогу над смертю, тому вона 
буде “поглинута”.

Проголосивши тріумф воскресіння, Павло пішов далі. 
Він почав дражнити смерть: “Де, смерте, твоя перемога? 
Де твоє, смерте, жало?” Жало смерті – гріх, тому що че-
рез гріх смерть увійшла в людство. Усвідомлення гріха 
(навмисного чи ненавмисного) робить смерть жахливим 
переживанням. Але в нашому випадку все інакше, тому 
що Ісус Христос виконав закон, повністю підкорившись 
йому, Своєю смертю Він заплатив ціну за наш гріх і пе-
реміг силу смерті. Він отримав перемогу над гріхом та 
смертю. Нам не варто боятися!

Свій кульмінаційний виступ апостол Павло завер-
шує закликом до практичних дій: “Отож, брати любі 
мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в 
Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна 
у Господі!” (ВІРШ 58). Ми з нетерпінням чекаємо нагороди 
за нашу вірність Господу. У світлі цього великого очіку-
вання ми можемо продовжувати наполегливо служити 
нашому люблячому Господу незалежно від того, що зу-
стрічається на нашому шляху. Ми можемо робити це зі 
впевненістю, що нагорода обов’язково переважить ціну. 
Не має різниці, наскільки сильні випробування, на-
скільки важкий шлях. Ми отримаємо більше.

Тіло, в якому ми зараз перебуваємо, дано нам на це 
життя. Рішення щодо Ісуса, яке ми маємо прийняти за-
раз, визначає: які двері ми відчинимо після смерті. Це 
рішення впливає на наше життя зараз та в майбутньому. 
Павло каже: “Який земний, такі й земні, і Який небес-
ний, такі й небесні” (ВІРШ 48). Хоча зараз ми є предметом 
для випробовувань, болю, хвороб, процесу старіння, що 
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стосуються нашого фізичного тіла, проте ми вже є гро-
мадянами неба і з нетерпінням чекаємо дня, коли дізна-
ємося, що там приготоване для нас за дверима смерті.

 

Дідусь ще з нами, зараз він все ще боїться смерті. 
Але для кожного ніколи не пізно прийти до Христа. 
Знаючи воскреслого Господа, ми маємо впевненість, що 
і ми воскреснемо. Ми можемо знати, що нове життя очі-
кує на нас за дверима смерті.

В своєму житті дідусь мало 
розмірковував над тим, а що там 
далі. Всі його думки та енергія 
були направлені на те, аби ви-
жити. Але зараз, у віці 95 років, 
він має більше часу подумати над 
питанням: “А чи є щось далі?”

Розмова про Бога змушує його 
посміхнутися. Його єдина від-
повідь: “Можливо”. Віра – важке 
поняття для нього. Життя було 
наповнене чимось реальним та 
миттєвим, речами, до яких він 
міг доторкнутися руками та по-
бачити на власні очі. Але покла-
дання на себе, яким би гарним 
та привабливим воно не вигля-
дало в свій час, привело його до 
страху. І зараз він боїться того 
невідомого, що буде далі.
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Рішення щодо 
Ісуса, яке ми 

маємо прийня-
ти зараз, визна-

чає, які двері 
ми відчинимо 
після смерті. 

Це рішення 
впливає на 

наше життя 
зараз та в май-

бутньому.



На противагу дідусеві моєї дружини, мій власний ді-
дусь помер десять років тому. Останній раз, коли я його 
бачив, він промовив слова, які закарбувалися в моїй 
пам’яті. “Я готовий піти додому”, − сказав він, маючи на 
увазі свою близьку смерть. Коли ми з дружиною зібра-
лися йти, він покликав нас до себе і помолився за нас. 
У вісімдесят шість років, з ослабленим серцем, знаючи, 
що смерть може прийти в будь-яку хвилину, він бажав 
помолитися за нас. 

Різниця між двома дідусями вражаюча! Один ди-
виться на смерть зі страхом та тремтінням, а інший з не-
терпінням та зростаючою радістю чекає на неї. Один не 
знає, чого чекати, інший знає воскреслого Господа і че-
кає воскресіння також.

На початку Свого земного служіння Ісус обрав декіль-
кох рибалок бути Його послідовниками. Ми молимось, 
щоб ще один рибак відповів на Христове запрошення 
слідувати за Ним. 
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Для роздумів
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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/



