
Віра у воскресіння, що це значить 
для мене? 

Вступ: 
Те що зараз відбувається у світі наводить жах на багатьох людей. 

Серія нищівних ураганів на Атлантичному узбережжі змітають цілі 
острови і міста. Сотні тисяч людей залишились без житла і без засобів 
для існування.  

З другого боку континенту відбувся землетрус магнітудою 8 балів. 
Ймовірна поява цунамі. 

На азійському континенті в будь яку мить може розпочатися ядерна 
війна. За останній час було здійснено кілька пусків ракет, які можуть 
нести ядерні боєголовки. Також відбувся вибух, який спричинив 
землетрус 6 балів. 

Ситуація на близькому сході загострюється. Ізраїль минулого тижня 
розбомбив хімічний завод в Сирії, який готував вибухівку та хімічні 
речовини для хімічних атак. 

Коли чуєш, що відбувається, то кров холоне в жилах. У який час ми з 
вами живемо? Чого очікувати? До чого готуватися? Чи можна бути 
готовим? Як жити, коли є велика загроза для життя? 

Окрім того хвороби, які не лікуються, війна, яка не припиняється? 
Небезпека, яка може очікувати тебе в будь-якому місці. Кожна людина 
десь глибоко в серці розуміє, що може померти будь-якої миті… 

Хочу вам повідомити не добру новину. Ми всі помремо. Життя 
завершується смертю. Якими б молодими, сильними і здоровими ми 

не є в даний момент, одного дня нас не стане. Це може трапитись 
сьогодні, завтра чи через десятки років, але всі ми помремо. 

Ми різними способами намагаємось відійти від цієї жахливої правди. 
Ми намагаємось переконати себе, що якщо правильно харчуватися, 
займатися фізичними вправами, пристібати ремені безпеки, то можна 
захистити себе від смерті. Але як відійти від факту, що рівень 
смертності в цьому світі сягає 100%. 

Ви вже напевно думаєте: «Не хочу чути про це сьогодні! В мене був 
важкий тиждень, а мені нагадують про те, що я помру. Я б не підіймав 
би цього болючого питання, якби не одне але. 

Текст: Івана 11:17-27 
17 Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у гробі. 
18 А Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з п'ятнадцять. 
19 І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. 
20 Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія ж 
удома сиділа. 
21 І Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій 
брат... 
22 Та й тепер, знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть Тобі Бог! 
23 Промовляє до неї Ісус: Воскресне твій брат! 
24 Відказує Марта Йому: Знаю, що в воскресення останнього дня він 
воскресне. 
25 Промовив до неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, хоч і 
вмре, буде жити. 
26 І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? 
27 Вона каже Йому: Так, Господи! Я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що 
має прийти на цей світ. 
43 І, промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! 



44 І вийшов померлий, по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у 
нього було перев'язане хусткою... Ісус каже до них: Розв'яжіть його та й 
пустіть, щоб ходив... 
45 І багато з юдеїв, що посходилися до Марії, та бачили те, що Він учинив, у 
Нього ввірували. 

Ви вірите, що людина може існувати після смерті? 

Біблія каже, що є не просто якесь існування, невідомо де, 
невідомо у якому вигляді життя. Біблія каже, що є і  буде 
воскресіння мертвих. 

Чи вірите ви у реальність тілесного воскресіння людини? 

Віра у воскресіння має долати кілька перешкод 

1. Вірити у воскресіння – це вірити у те, що 
наслідки смерті будуть подолані (17-19) 

17 Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у гробі. 
18 А Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з п'ятнадцять. 
19 І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити 
їх. 

Що може означати 4 дні після смерті у жаркому кліматі? 
Медицина каже, що після зупинки серця, мозок ще живий протягом 10 
– 15 хв. Далі наступають незворотні процеси, які зупинити і відновити 
вже неможливо. 
Серце і нирки відмирають через 20 хв. Через 24 години усі тканини 
уже мертві повністю. 
В Ізраїлі померлих хоронять у той самий день коли вони помирають. 
Тіло обмотують у лляну тканину просочену ароматами прянощів. 
Хоронили в печерах висічених спеціально для цієї мети. Гробниці були 
для всієї родини. Сам гроб закривали величезним каменем. 

У перші дні після смерті кожен порядний юдей намагався виявити 
співчуття родині. Коли Ісус прийшов у Віфанію, то в домі було багато 
людей. Вони прийшли поспівчувати близьким. 

Що можна сказати, коли ти бачиш подібне… у такі моменти повірити 
у те, що померлий може воскреснути виглядає повною маячнею. 

Віра у воскресіння може спіткнутися у нашому розумі в 
незмінність і невідворотність земних законів життя. 

Але при цьому слід пам’ятати, що Той хто створив ці закони має силу 
і владу діяти всупереч ним. 

Не закони природи обмежують Ісуса, а навпаки вони обмежені Ним. 

Бог використовує страждання і неминучість смерті для того, щоб 
відірвати нашу увагу від земного буття і привернути до того що буде 
потім. 

Більшість людей живе не готуючись до смерті. А тим більше до життя 
після смерті. Смерть для більшості людей, це крапка. Але це зовсім не 
так.  

Смерть, це лише двері в інший світ. Смерть, це лише вокзал, який веде 
до станції під назвою воскресіння. 

Смерть не може похитнути віру у можливість воскресіння мертвих.  

Коли ми зустрічаємось зі смертю, з її наслідками, з тлінням. То 
здається, що щось змінити уже абсолютно не можливо. Людина стає 
прахом земним, і нам задється, що звітам вороття уже немає. 

Але той хто створив нас з праху земного, може підняти наше тіло, і 
повернути життя в нього. 

Воскресіння – це дія Бога всупереч незворотнім наслідкам смерті. 



2. Вірити у воскресіння – це вірити у Божу 
могутність (20-22) 
Марта визнала Ісуса Господом і вірила у те, що Ісус здібний зцілити 
хворобу, але не вірила у те, що Він має силу воскресити: 

24. знаю що воскресне у воскресіння останнього дня… 
39. Марта, сестра померлого, сказала Йому: Господи, вже чути 
запах, бо чотири дні вже минуло! 
 
Марта мислить раціонально. Поки людина хворіє, її можна зарадити, 
а якщо вона померла, то вже нічого змінити не можливо. 
 
Марта недооцінювала Всемогутності Господа і це мішало Марті 
вірити у можливість миттєвого воскресіння у той момент. 
 
Ілюстрація 
Співробітник Майкла Фарадея, випадково випустив з рук срібно 
ложку в банку з реактивами. 
Ложка розчинилась, кислота повністю роз’їла метал. У той самий 
момент у лабораторію увійшов Фарадей, побачив розгубленого 
співробітника сказав: «Не бійся, ми повернемо цю ложку».  
Він швидко кинув у посудину необхідні речовини, через кілька хвилин 
срібло осіло на дні посудини. Фарадей взяв цю безформну масу срібла 
відніс майстру, і той вилив ложку. 
 
У скільки разів легше Всемогутньому Богу буде зібрати пилинки 
нашого тіла і воскресити його. 
 
Порожня могила Лазаря – переконливий доказ того, що той Лазар 
який вийшов, був тим самим Лазарем, якого похоронили 4 дні тому. 
 
Тобто воскресла не нова особа, а той самий Лазар. Це означає, що в 
майбутньому воскресінні, буде воскрешено саме ваше тіло. 

2. Схильність до абстрактної віри, більший 
ніж до конкретної (23-24) 

23 Промовляє до неї Ісус: Воскресне твій брат! 
24 Відказує Марта Йому: Знаю, що в воскресення останнього дня він 
воскресне. 
25 Промовив до неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, хоч і 
вмре, буде жити. 

Про що говорить Ісус? А що чує Марта? 

Ісус говорить про конкретне воскресіння її брата, а вона думає про 
воскресіння останнього дня. 

Марті важко повірити у воскресіння, яке може відбутися за мить з її 
братом, її легше думати про загальне і далеке воскресіння 
майбутнього. 

Людині легше вірити у щось абстрактне ніж у конкретне і особисте. 

Абстрактна віра простіша особистої. Вона може бути перешкодою 
вірити у воскресіння. 

 

 

 

 

 

 



Як же подолати сумніви у те що є життя після смерті? 

1. Ісус дає як гарантію – Самого Себе (25-26) 
Христос помічає сумніви Марти і направляє її до більш конкретного. 

Воскресіння це не щось далеке і туманне. 

Воскресіння – це Я 

Я – є – Я ЯХВЕ 

Ти думаєш про далеке майбутнє. Ти жалкуєш про те, що Мене не 
було, коли захворів Лазар, маючи на увазі, що Я міг допомогти лише 
тоді, а тепер ні. Але чи знаєш ти, що воскресіння – це Я Сам. 

Не тільки в останній день, але прямо зараз. 

Воскресіння це не просто подія – це сутність Христа. Воскресіння 
гарантоване Його сутністю. Його особистість. Ісус – істинний Бог. 

2. Гарантією є віра в Ісуса 
Христос не просто дбає про знання Марти Він запитує, очікуючи від 
неї визнання її особистої віри. 

Чи віриш ти, що Я Той хто вчитель, друг – є воскресінням  і життям? 

Господь – Бог 
Христос – Месія 
Син Божий – Син Божий який гряде. 
 
Правильна віра гарантує воскресіння. Тобто, є ризик мати 
неправильну віру? 
Якщо ти віриш, що Ісус Бог, Син Божий, Месія – ти воскреснеш, а 
якщо ні? 

Висновок:  
Коли я бачу рибок з океану, які живуть в акваріумі, мені подобається 
спостерігати за ними, але я розумію, що тут їм не місце. Це не їхнє 
середовище проживання. Риба була створена не для маленького 
скляного резервуару, а для величезного океану. 

Дивлячись на нас з вами на наші інстинкти відчувається, що цей 
повних гріха, болю, несправедливості не може бути нашим домом – 
ми були створені для більшого і кращого місця. 

Історія, про воскресіння Лазаря наочно демонструє можливість 
воскресіння мертвих. Це яскрава ілюстрація, що таке можливе.  

Віра у воскресіння повністю змінює моє життя сьогодні. 

Віра у воскресіння змінює моє відношення до: 

• Роботи; грошей, цінностей, до смерті 
• Відпочинку; 
• Інших людей 

Віра у воскресіння має впливати на моє життя. Думки про вічність 
будуть мотивувати мене жити так, щоб хвалити Бога.  

Ілюстрація: 

Літній чоловік наполегливо відмовляє молодого хлопця, який вирішив 
поїхати місіонером на острови у Південному морі кажучи: «Та ж 
тебе та з’їдять канібали».  

На що юнак відповів: « Пане ви вже у літньому віці і вам незабаром 
прийдеться померти, ваше тіло зїдять черви; я вірю і для мене не 
має значення, хто зість моє тіло. Я хочу, щоб моє життя, або 
навіть смерть принесли більше слави для Господа. Бо настане день, коли 
Господь відновить і моє тіло буде таким прекрасним як і Його після 
воскресіння. 
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