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ЯК ЗАЛИШИТИСЯ 

В ЖИВИХ?



Реальність така, що всі ми помре-
мо. Мало хто всерйоз замислю-
ється про це, хіба що іноді на 

похоронах. Проте смерті ніхто уник-
нути не може. Що ж робити? Ось вам, 
наприклад, план дій, прийнятий одним 
із відомих музикантів:

“Це страховка. Якщо не спрацює, 
значить, не спрацює. Але якщо все 
вийде, я буду щасливий. Якщо це 
можливо, то я обов’язково пови-
нен цим скористатися. Здається 
божевіллям? А по мені так дуже 
розумно. У мене таке відчуття, 
що якщо я цим не скористаюся, 
то через 300 років я про це по-
шкодую”.

Ви здогадуєтеся, про що він гово-
рить? Про те, щоб бути замороженим 
у криогенній камері. Він готовий за-
платити 120 000 доларів, щоб коли 
настане пора “зіграти в ящик”, якісь 
видатні вчені заморозили його тіло. 
А потім, коли технології досягнуть люд-
ських фантазій, його знову повернуть 
до життя.

По-моєму, в цьому плані є три недо-
ліки…

Якщо ви не мільйонер, то у вас на-
вряд чи знайдуться зайві 120 000 до-
ларів. Вже одне це відсіює більшість 
із нас

По-друге, немає ніякої гарантії, що 
заморожені і, ймовірно, стародавні тіла 
коли-небудь вдасться повернути до 
життя. Технологічні досягнення нашого 
часу дійсно неймовірні, але змусити 
крижаних людей ходити і говорити – 
це вже не наука, а якісь “зоряні війни”.

Нарешті, по-третє: добре, якщо ви 
встигнете опинитися в потрібний час 
в потрібному місці і вас успішно замо-
розять. А як заморозити тіло розірване 
в клаптики вибухом, розчавлене в ава-
рії або виснажене хворобою? На жаль, 
значна частина нас приходить до кінця 
життя далеко не в кращій формі.

Можливо, краще “будемо їсти і пити, 
бо завтра помремо”? Але такий погляд,  
нехай і досить популярний, не вирішує 
проблему смерті. Він просто приймає її 
як неминучість.

Значить, виходу немає?

ЯК ЗАЛИШИТИСЯ 

В ЖИВИХ?



Різні релігії пропонують свої відпо-
віді на питання буття. Але якщо ці 
відповіді не відповідають життєвим 

реаліям, користі від них мало, а іноді бу-
ває і шкода. Наприклад, в деяких релігій-
них групах вірять, що змії захищають від 
зла. Вони беруть їх в руки, а в результаті 
десятки людей помирають від зміїних уку-
сів. Можливо, це крайній приклад, але він 
показує, що релігійні вірування повинні 
враховувати закони створеного Богом сві-
ту. Віра “приборкувачів змій” не захищає 
їх, а зовсім навпаки.

А тепер самий час поговорити про 
Біблію. Вона дає реальні відповіді, які 
найкраще підходять до навколишньої 
дійсності. Біблія чесно розповідає події 
і не приховує недоліків своїх героїв. 
Ніякого лицемірства. Світ в Біблії – це 
місце, яке повне справжнього болю, 
боротьби і невдач.

Простий, але сильний розділ, з якого 
можна почати читати Біблію, – Псалтир. 
Тут можна знайти багато пісень і мо-
литов, написаних протягом декількох 
сотень років. В одній з таких молитов 
говориться: “Дні літ наших – у них сім-
десят літ, а при силах – вісімдесят літ, 

і гордощі їхні – страждання й марнота, 
бо все швидко минає, і ми відлітаємо…” 
(Псалом 89:10). 

Звучить знайомо? Немов короткий 
підсумок будь-якого земного життя. 
Вісімдесят коротких нещасних років, 
і основне їх наповнення – праця і хво-
роба. Ця істина жахливо буденна, і на її 
прикладі видно, що Біблія не ухиляється 
від неприємних істин. Вона не дає по-
рожніх обіцянок, схожих на те, що науко-
ві досягнення, аскетичні методи йоги або 
новітні лікування можуть продовжити 
життя. Біблія відкриває світ таким, яким 
він є, тому ідеально підходить для нашо-
го повсякдення.

Але невже все так погано? Невже 
немає ніякої надії? Адже, напевно, саме 
цього хочеться вищезгаданому музикан-
тові – надії. Він знає, що смерть немину-
ча, але, подібно всім нам, сподівається, 
що це не кінець. 

Можливо, вам подобається кріо-
генний план? Але є кращий варіант. 
Він знаходиться в Біблії та коштує так 
дорого, що не може бути обчислений 
в грошах.
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У Псалмі 89 про Бога говориться так: “то від віку й до віку – 
Ти Бог” (Псалом 89:3). В свою чергу життя людини триває 
близько вісімдесяти років. Бог завжди був і завжди буде. Він 

існував до створення світу і буде існувати вічно. А ми – тимчасові. 
У Псалмі також говориться, чому смерть – неминучий кінець. 

“Ти людину вертаєш до пороху… Бо від гніву Твого ми гинемо, 
і пересердям Твоїм перестрашені, – Ти наші провини поклав пе-
ред Себе, гріхи ж нашої молодости – на світло Свого лиця!” 
(Псалом 89:3, 7-8). Ось у чому вся справа: ми перетворюємося 
в тління, тому що відвернулися від Бога і грішимо.

Гріх – це набагато більше, ніж те, що ми робимо або чого не ро-
бимо. Проблема гріха стосується взаємин. Біблія говорить, що спо-
чатку Бог створив людей для особливих відносин із Ним. Але коли 
ми згрішили, ці відносини були зруйновані, ми стали жити самі по 
собі. Ось що таке гріх: розділення з Богом і небажання повернутися 
до Нього.

Смерть – це не стільки покарання за злі вчинки, скільки наслідок 
відкидання Бога. Смерть – це результат зруйнованих відносин. Тому 
навіть найблагородніші вчинки, такі як організація притулків або 
допомога нужденним не скасовують наслідків гріха в нашому житті 
та в нашому світі. Гріх і поділ панують, оскільки ми пішли від Бога. 
А коли обмежена істота йде наперекір нескінченному Богу, резуль-
тат може бути тільки один – смерть. 

У СМЕРТІ Є 

ПРИЧИНА
Це звучить грубо?



Уявіть собі, що ви в суді. На лаві 
підсудних – рецидивіст, якого 
звинувачують у жорстокому зло-

чині проти дитини. Після представлення 
безлічі переконливих доказів його 
визнають винним. Сам він не заперечує 
своєї провини, проте не проявляє жод-
них ознак каяття.

Нарешті суддя встає і говорить:

“Ви зробили ряд незаконних і жор-
стоких дій проти невинної дитини 
і визнані винним за всіма стаття-
ми. Ви заслуговуєте найсуворішого 
покарання, передбаченого законом. 
Але оскільки я жалісливий і добро-
сердий суддя, ви звільняєтесь від 
відповідальності. Можете йти 
додому”.

Таке навіть уявити страшно. Злочин 
жахливий, але ще більш жахливі дії суд-
ді. Чому? Тому що ми інстинктивно ро-
зуміємо, що суддя повинен бути спра-
ведливим. Відпустити злочинця – це 
не добросердя, оскільки при цьому не 
беруться до уваги страждання жертви. 
Справедливість потребує відплати.

Як би неприємно не звучало, але це 
ілюстрація нашого власного гріха, з яким 
Бог, як справедливий суддя, повинен 
розібратися. Можливо, ми не поглуми-
лися над дитиною, але відкидання Бога 
робить нас винними. Він нас створив, 
визначив місце і час життя, присвятив 
для спілкування з Ним, а ми відвернули-
ся від Нього. Це, безсумнівно, серйозний 
злочин. І якщо ми хочемо жити в світі 
без Бога, тоді ми обираємо смерть.

Є місце під назвою “пекло”, призна-
чене для всіх, хто не бажає знати Бога, 
– місце мук, болю і плачу. Чому? Тому 
що там немає Бога, тому немає і добра, 
щастя і миру. Бог, будучи справедли-
вим суддею, доведе до кінця справу 
кожного з нас.

Тому 70 або 80 років, згаданих 
в Псалмі 89, – це суд над нами. Тому 
кріогенне заморожування приречене 
на невдачу, оскільки відкидання життя 
з Богом може мати тільки один резуль-
тат – смерть.

Тільки зрозумівши причину смерті 
й усвідомивши втрату взаємин із Богом, 
ми почнемо розуміти Його задум для 
нашого спасіння. Так, порятунок існує.

них ознак каяття.

ПОДИВИМОСЯ

 ПО-ІНШОМУ



Біблія говорить, що Ісус Христос, Божий Син, 
став людиною і прийшов у світ, щоб вряту-
вати нас від смерті та пекла. І це не казка. 

Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана подають 
докладні описи життя Ісуса Христа. Вони засновані 
на свідченнях очевидців, які присвятили життя пе-
реказу Його історії.

Апостол Іван записав слова, сказані Ісусом уч-
ням ввечері перед смертю:

“Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте 
в Бога, і в Мене віруйте! Багато осель у домі 
Мого Отця; а коли б то не так, то сказав 
би Я вам, що йду приготувати місце для вас? 
А коли відійду й приготую вам місце, Я знову 
прийду й заберу вас до Себе, щоб де Я були 
й ви” (Івана 14:1-3).

Ось воно, керівництво “Як залишитися в живих”. 
Господь Ісус каже: “У мене віруйте”.

До цього моменту маршрут людства виглядав 
так: зруйновані відносини з Богом, певна дата 
смерті, потім Божий суд і вічність у пеклі... Але тут 
Ісус обіцяє “приготувати” нам місце в раю. Чи не 
виглядає це таким же наївним, як гра зі зміями?

СПАСІННЯ!



Оскільки Біблія реальна, то і на-
дія, про яку в ній ідеться, теж ре-
альна. Коли Ісус помер на хресті, 

це не було помилкою. Такий був Божий 
план щодо задоволення вищої справед-
ливості. Ісус помер, щоб ми могли жити. 
На хресті Він заплатив ціну нашого 
непослуху Богу і всього, що ми зробили 
з власних, егоїстичних спонукань. Ісус 
Христос прийняв на Себе Божий гнів 
замість нас, щоб дати нам свободу.

У наведеному тексті з Євангелія від 
Івана Ісус обіцяє: “Коли відійду й при го -
тую вам місце, Я знову прийду й заберу 
вас до Себе, щоб де Я – були й ви”. Смерть 
уже не є для нас неминучим кінцем. Ісус 
може відновити все, що ми зруйнували. 
Він – наша надія, оскільки пропонує 
необхідне рішення: справедливість задо-
волена, смерть переможена, мир з Богом 
відновлений. 

Порятунок доступний всім, але по-
трібно залишити свою незалежність 

і віддати себе Богу. Тому питання звучить 
так: чи варто довіритися Ісусу Христу, 
і чи готові ви зробити це?

Коли Він знову повернеться, віруючі 
в Нього отримають вічне життя в Божій 
присутності, а ті, хто відмовляться повер-
нутися до Бога, отримають в спадок вічну 
смерть і розділення з Ним.

А якщо нам доведеться померти до 
повернення Христа, це не страшно. Бог 
зробить для нас те, що неможливо ні 
з якими кріогенними технологіями. Він 
поверне нас до життя.

Чому ми в цьому так впевнені? Тому 
що Сам Ісус воскрес із мертвих! Сотні 
людей бачили Його живим після смерті. 
Римські солдати не могли заперечувати, 
що Він зник із запечатаної гробниці. 
Воскресіння Ісуса доводить, що Він го-
тує місце в небесах для всіх віруючих 
в Нього.

ДАР 

ВІЧНОГО 
ЖИТТЯ



У кращому випадку ми проживемо 
70-80 років. З цим не можна ні-
чого вдіяти. І протягом цього часу 

нам потрібно прийняти рішення: бути 
з Ісусом Христом або без Нього. Якщо вас 
це зацікавило, то почніть читати Біблію. 
Радимо зв’язатися з будь-якою місцевою 
церквою, щоб отримати додаткову допо-
могу з виникаючими питаннями. Служіння 
“Хліб Наш Насущний” також з радістю 
пропонує вам корисні матеріали. Наша 
мета – зробити Біблію зрозумілою і до-
ступною, оскільки в ній йдеться про Бо-
жий план для життя. Ми регулярно публі-
куємо книги “Хліб Наш Насущний”, в яких 
представлені роздуми на біблійні теми на 
кожен день. Все це можна отримати абсо-
лютно безкоштовно. Для цього потрібно 
заповнити форму/анкету в кінці цього 
буклету і вислати нам.

Ви можете також відвідати наш сайт 
ukrainian-odb.org, де представлено ба-
гато інших матеріалів, а також замовити 
електронне розсилання і щодня отри-
мувати коротку статтю для підкріплення 
вашої душі.

РІШЕННЯ ЗА 

ВАМИ

https://ukrainian-odb.org/
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