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НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ЖИТТЯ
Важко вірити, що життя прекрасне, якщо 

знаєш, що за гробом немає нічого, що може відшкоду-
вати несправедливість і нерівність. У той час як одним 
людям, здається, судилося бути щасливими, інші народ-
жуються і страждають. Якби ми були впевнені в тому, 
що не отримаємо ніякої нагороди за наші страждання, 
багато хто мали б привід проклясти день свого народ-
ження за те, як з ними обійшлося життя (Йов 3:1-3). Ми  
б погодилися з царем Соломоном, який у смутку гово-
рив: “І знов я побачив всі утиски, що чинились під сон-
цем, і сльоза ось утискуваних, та немає для них поті-
шителя, і насилля з руки, що їх гноблять, і немає для 
них потішителя... І я похвалив тих померлих, що дав-
но повмирали, більш від живих, що живуть дотепер...  
А краще від них від обох тій людині, що досі іще не була, 
що не бачила чину лихого, що робився під сонцем!” 
(ЕклЕзіястова 4:1-3).

КРАСА Й БАЛАНС
У нашому житті поряд із особистими пробле-

мами несправедливості та нестатків, нерівності та болю 
йде дещо начебто не узгоджуване з цим – краса і рівно-
вага. У моменти жаху і насильства бувають часи миру та 
гармонії. У той час як старі тіла страждають від болю та 
слабкості, діти й молоді тварини безтурботно граються 
і радіють. Людське мистецтво у всій своїй славі мож-
на порівняти з грайливим польотом пташок і їх ранко-
вою піснею. Кожен схід і захід сонця дає зрозуміти, що  
є Той, Хто забезпечив відпочинок і відновлення природі, 
розуміючи, що їй це потрібно. Коли приходять холод-
ні зими й темні ночі, ми з надією чекаємо, що “і це теж 
пройде”. Якщо ж за гробом нічого немає, картина приро-
ди виглядає абсолютно неповною.

СВІДОЦТВА ЛЮДЕЙ, ЯКІ  
ПЕРЕЖИЛИ КЛІНІЧНУ СМЕРТЬ

Клінічні докази життя після смерті суб’єктивні та супе-
речливі. Найчастіше важко оцінити значення вислов-
лювань: “Я відокремився від тіла”, “я бачив яскраве 
світло”, “я влетів у довгий тунель” або “мене супровод-
жував ангел”. Важко відповідати тим, які говорять, що 
в стані клінічної смерті тимчасово бачили рай чи пек-
ло. Але ми точно знаємо, що кількість подібних випад-
ків досить велика. У підсумку ці докази показують: 
наближаючись до смерті, багато хто відчув, що підій-
шов не до кінця існування, а до початку іншого життя. 
 

ДУШЕВНА ПОРОЖНЕЧА
Людське серце жадає чогось більшого, ніж 

пропонує це життя. Кожен із нас відчував те, що цар 
Соломон назвав “вічність”: “І вічність поклав їм у серце” 
(ЕклЕзіястова 3:11). Хоча важко визначити, що мав на увазі 
Соломон, проте очевидно те, що він вказував на неми-
нуче прагнення людини до чогось, що не може дати цей 
світ. Порожнеча в серці – ось, що непокоїло Соломона.  
У свій час він намагався заповнити цю внутрішню 
порожнечу роботою, алкоголем і веселощами. Він нама-
гався вгамувати душу філософією, музикою та інтимни-
ми насолодами. Врешті-решт він розчарувався. І тільки 
повернувшись до віри в Божий суд і загробне життя, він 
знайшов сенс земного існування (ЕклЕзіястова 12:13-14). 

ЗАГАЛЬНІСТЬ ВІРУВАНЬ У БЕЗСМЕРТЯ
Хоча деякі вважають, що неможливо знати,  

чи є життя після смерті, однак віра в безсмертя має стій-
кий характер. Люди всіх часів і країн – від древніх єгип-
тян, які будували піраміди, до прихильників сучасного 
руху “Нова ера” (New Age), котрі намагаються відсто-
яти ідею реінкарнації, – вірили і вірять у те, що душа 
людини безсмертна. Якщо за гробом немає свідомості, 
сміху, жалю, то нам доведеться назвати безумними май-
же всіх – від єгипетських фараонів до Ісуса з Назарета. 
 
 

ВІЧНИЙ БОГ
Біблія називає Бога джерелом безсмертя.  

У ній описується Його вічна природа. У Святому Письмі  
сказано, що Бог створив нас за Своєю подобою, і що Його 
задум полягає в тому, щоб у кінцевому підсумку запро-
сити Своїх дітей до вічного дому. У Святому Письмі 
також сказано, що смерть – це прокляття, яке Бог наклав 
на людину після того, як наші прабатьки переступили 
Його заповіді (Буття 3:1-19). Суть у тому, що якби Бог 
дозволив людям жити в бунтівному стані, ми б мали 
нескінченне число можливостей розвивати свою гордість  
і егоцентризм. Замість цього Бог почав розгортати задум,  
кінцева мета якого – вічне перебування в домі Отця 
дітей, які свідомо вирішили примиритися з Ним  
(Псалом 89:2; івана 14:1-3). 
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо не маєте твердого переконання в існуванні життя після смерті. Але пам’ятайте, що Ісус 
Христос обіцяв послати надприродну допомогу тим, хто прагне дізнатися істину і прийняти її. Він сказав: “Коли хоче 
хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від Себе Самого кажу Я” (івана 7:17). 

Якщо ви вважаєте докази життя після смерті переконливими, згадайте, що Біблія говорить про смерть Христа за 
наші гріхи. Кожен, хто вірує в Нього, одержить дар прощення і вічного життя. Порятунок у Христі – не нагорода, а дар 
усім тим, хто у світлі побачених доказів покладає надію на Нього (івана 5:24; Римлян 4:5; ЕфЕсян 2:8-10).

Щоб прийняти Божий дар, ви можете помолитися приблизно такими словами: “Боже, я знаю, що я грішник і не можу 
сам себе врятувати. Вірую, що Ісус Христос помер на хресті за мої гріхи. Вірую, що Він воскрес із мертвих, щоб жити у всіх, 
хто вірує в Нього. Я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя. Господи, я приймаю Твоє прощення гріхів і життя 
вічне. Дякую Тобі, Отче. Я молюся в Ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

 
_________________________________ 

Якщо ви хочете більше дізнатися про Бога і Його Слово − Біблію, напишіть нам про це, і ми безкоштовно вишлемо вам книгу “Хліб Наш 
Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використовуються цікаві життєві приклади, що допомагають 
пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу в спілкуванні з Господом.

УКРАЇНА: а/с 20, м. Київ, 02088, Україна • email: ukraine@odb.org

 
Замовте “Хліб Наш Насущний” у зручному для вас форматі 
(друкований, цифровий, мобільний додаток): ukrainian-odb.org/subscription

ПРОРОЦТВА СТАРОГО ЗАПОВІТУ
Деякі стверджують, що безсмертя душі – чисто 

новозавітна ідея. Однак це не так. Ще старозавітний про-
рок Даниїл казав, що настане день, коли “багато хто  
з тих, що сплять у земному поросі” воскреснуть, одні для 
життя, інші – на вічний сором (Даниїла 12:1-3). У книзі 
Псалмів також згадується про загробне життя. У Псалмі 
72 чоловік на ім’я Асаф описує, як він мало не втратив 
віру в Бога, коли побачив процвітання лиходіїв і страж-
дання праведників. Але потім він увійшов у Божу свя-
тиню і побачив слизькі шляхи нечестивих та їх кінець. 
Збагнувши це, він вимовив: “Ти Своєю порадою водиш 
мене, і потому до слави Ти візьмеш мене! Хто є мені на 
небесах, окрім Тебе? А я при Тобі на землі не бажаю нічо-
го! Гине тіло моє й моє серце, та Бог скеля серця мого  
й моя доля навіки” (Псалом 72:24-26).

СЛОВА ХРИСТА
У наш час мало знайдеться людей, які назва-

ли б Ісуса лиходієм або неправдивим учителем. Навіть 
атеїсти та прихильники нехристиянських релігій зазви-
чай висловлюються про Ісуса з повагою і пошаною. Але 
Він не раз говорив про реальність життя після смерті. 
У Його словах абсолютно немає ніякої невизначеності: 
“І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не 
може; але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло 
вам занапастити в геєнні” (матвія 10:28). Злодію, який 
висів на хресті поруч з Ісусом і покаявся, Він пообіцяв: 
“Ти будеш зо Мною сьогодні в раю!” (луки 23:43). Але Він 
також вказував на долину Гінном – місце, розташоване 
на південь від Єрусалима, куди постійно скидали сміт-
тя і де спалювали його, – як на символ того, що чекає на 
тих, хто не боїться Божого суду. Найголовніше в цьому 
житті, згідно слів Ісуса Христа, – постійно мати на увазі 
реальність майбутнього життя. Він, наприклад, гово-
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рив, що якщо око відволікає вас від Бога, це може бути 
приводом вирвати його: “краще тобі однооким ввійти 
в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до 
геєнни огненної” (маРка 9:47). 

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА
Найвагомішим доказом існування життя після 

смерті є воскресіння Ісуса Христа. Ще в Старому Заповіті 
було сказано, що на землю прийде Месія, Який врятує 
Свій народ від гріхів і вічної загибелі (ісаї 53; Даниїла 
9:26). Саме це, за свідченням послідовників Ісуса, Він  
і зробив. Він добровільно помер від рук катів, “був 
похований у багатого” і третього дня воскрес, залишив-
ши гробницю пустою. За показаннями свідків, вони 
бачили не тільки пусту гробницю, але і воскреслого 
Христа, Який являвся людям протягом 40 днів, після 
чого вознісся на небо (Дії 1:1-11; 1 коРинтян 15:1-8).  
 
 
 

ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Віра в загробне життя є джерелом осо-

бистої безпеки, оптимізму і духовного вдосконалення  
(1 івана 3:2). Ніщо не дає такої сміливості, як впевненість, 
що настане краще життя для тих, хто використовує 
теперішнє для підготовки до вічності. Віра в необме-
жені можливості вічності спонукала багатьох жертвувати 
своїм життям за тих, кого вони люблять. Ісус сказав: “Яка 
ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою 
занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?” 
(матвія 16:26). У світлі цієї істини християнський мученик 
Джим Еліот, убитий у 1956 році індіанцями племені Аука, 
сказав: “Розумний той, хто віддає те, що не може зберегти, 
в обмін на те, що не може втратити”. 
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