
Життя у світлі воскресіння 

Вступ: 
• В Україні 85% людей називають себе християнами 
• З них 65% відносять себе до православних 
• З 65% - лише 10% відвідують богослужіння більш менш 

регулярно не менше одного разу на місяць. 

У зв’язку з цим у мене виникло кілька запитань  

Скільки людей в Україні є справжніми віруючими? 

Людей, які реально вірять і живуть у відповідності зі своєю вірою 

Нещодавно ми святкували воскресіння Христа 

• 17% вірять у те що Біблія говорить правду і все відбулося 
реально. 

• 31% з тих то відвідує церкву один раз в місяць вірить у 
воскресіння Ісуса Христа 

• Більше половини християн не вірять у те що Христос воскрес 
реально. 

Самим дивним в християнстві – це не погляди на чистоту сексуального 
життя, це не бажання говорити правду, жити чесно. Найдивніше те, що 
християни вірять у можливість воскресіння.  

Те що Ісус вмер, ні в кого не викликає сумнівів. Навіть більшість 
невіруючих погоджуються з тим, що смерть Ісуса – це історичний 
факт. 

Суперечки починаються з приводу іншого твердження – що Він 
воскрес на третій день.  

Чому людям так важко повірити у реальність воскресіння?  

Бо ми не спостерігаємо, щоб мертві тіла поверталися до життя. Такого 
просто не буває. 

Розповідають про героя України Ігоря Гордійчука, який захищав Савур 
Могилу і потрапив в оточення, був важко поранений, йому знесло пів 
голови. Чудом вижив і добрався до своїх. Його доставили до лікарні 
без ознак життя. Вирішивши, що він помер відправили до моргу. Але 
згодом відчули пульс і почали реанімацію.  

Вижив, пройшов реабілітацію. Отримав посаду начальника 
військового ліцею. Став героєм України. 

Він вижив, але не воскрес. Подібні випадки це факт, а ось воскресіння 
– це ніша історія. 

Ісус точно вмер. Вмер насильницькою смертю. Без сумніву був 
мертвим. Але все ж воскрес.  

Ви вірите, що це реально? 

Це означає, що кров, яка перестала текти по судинах, знову побігла по 
них. Серце, яке не билося кілька днів, знову почало битися. Мозок, в 
якому припинилися всі функції крім розпаду, знову запрацював. Запах 
мертвого тіла, перетворився у запах нового життя, яке непідвладне 
тлінню. 

• Якщо воскресіння, таки дійсно відбулося, який вплив воно має 
на моє життя сьогодні? 

• Якщо воскресіння є правдою, то що це має означати для мене? 
• Чи можна бути християнином і не вірити у воскресіння? 

 

 



Луки 24:36-49 
36 Коли вони говорили про це, Сам [Ісус] став посеред них і сказав їм: 
Мир вам! 
37 Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. 
38 А Він сказав їм: Чому ви стурбовані, чому такі думки входять до 
ваших сердець? 
39 Гляньте на Мої руки, на Мої ноги! Це ж Я Сам! Доторкніться до 
Мене — подивіться, що дух тіла й костей не має, а Я, як бачите, їх 
маю! 
40 Сказавши це, Він показав їм руки та ноги. 
41 А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, Він сказав їм: Чи 
маєте тут щось із їжі? 
42 Вони дали Йому частину печеної риби [і бджолиного меду]. 
43 Тож, взявши, Він їв перед ними. 
44 І промовив до них: Ось слова, які Я сказав вам, коли ще був з вами: 
Має збутися все написане про Мене і в Законі Мойсея, і в Пророків, і в 
Псалмах! 
45 Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. 
46 І Він сказав їм: Так написано, і [необхідно було] постраждати 
Христові та воскреснути з мертвих на третій день, 
47 щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в Ім’я Його покаяння 
для прощення гріхів між усіма народами. 
48 Ви [ж є] свідками цього. 
49 І ось Я посилаю на вас обітницю Мого Отця, а ви залишайтеся в 
місті [Єрусалимі], доки не зодягнетеся силою з висоти! 
 

 

 

Ісус – Живий 
Що ми бачимо в цьому тексті? 

Ми бачимо що зібрані близькі Ісуса і пригадують останні моменти з 
Христом. Хтось з них уже зустрівся з Ісусом. Хтось не йме віри, що 
таке взагалі можливе. 

Уявіть собі, що той кого ти дуже любиш, вмер від рук злих людей. 
Через кілька днів ви збираєтесь, щоб згадати і оплакати втрату. І ось 
несподівано Сам Ісус з’являється на поминках. 

Ви можете собі уявити подібну картину. Ви згадуєте старі добрі часи, 
коли він ще був живим, коли проповідував, зціляв, навчав, долав 
великі відстані разом з ними у холоді спеку. І тут раптом Він серед 
Них. Як би ви відреагували – вони неймовірно злякалися. 

Ісус доводить що Він дійсно воскрес 

Вони подумали, що бачать духа померлого.  

Для того щоб розвіяти їхній страх і сумніви Ісус робить кілька речей: 

• Показує свої руки і ноги  
• Пропонує доторкнутися до Себе 
• Він їсть з ними. 

Для чого він усе це робить? 

Вони мають переконатися, що Він той самий Ісус, якого вони знали 
раніше. Він той самий Ісус, якого було поховано. Він той Самий Ісус, 
якого було вбито і поховано. Він живий. 

Ісус дійсно живий. Вони торкаються Його, вони розмовляють з Ним, 
вони обіймають Його, вони їдять з Ним. Він живий! 



Якщо Ісус живий: 
1. Воскресіння – це перемога Ісуса над гріхом. 

Писання каже, що люди вмирають тому, що грішать. Гріх є причиною 
смерті. Якщо Ісус воскрес, - то гріх потерпів поразку, і більше не має 
влади над людьми. 

2. Воскресіння – це перемога над смертю. 

Більшість з нас втрачали когось з тих кого ви найбільше любили. 
Більшість з нас колись помруть. Хтось з присутніх цього факту 
боїться, хтось боїться втрачати близьких. 

Воскресіння Ісуса Христа – це заява про те, що смерть не природна. 
Смерть суперечить усьому Божому творінню. Ісус Своїм воскресінням 
здобув перемогу над смертю.  

Що це означає? 

Це означає, що ті хто вірить в Ісуса, вірить в Його Євангеліє навіть, 
якщо помре, має обіцянку жити після смерті. Ми будемо підняті до 
життя, так як Він воскрес з мертвих. 

Євангеліє вчить, що гряде Боже царство, у якому не буде наслідків 
гріха. Не буде страждань, не буде сорому, не буде болю, не буде 
смутку. Буде радість і життя з Богом навіки.  

Ті хто вірять в Євангеліє Ісуса Христа знають своє майбутнє. Більше 
того, вони мають гарантію цього майбутнього вже сьогодні. Ми 
будемо підняті до життя і смерть, більше не має влади над нами.  

 

 

 

Факти про воскресле тіло Ісуса 
Лука нам відкриває кілька таємниць про нове тіло Христа. 

1. Воскресле тіло є фізичним – воно складається з тіла, кісток, 
вміння їсти, розмовляти, іти дорогою 

2. Воскресле тіло Ісуса – має зв'язок з попереднім тілом до смерті.  
• Рани на руках, ногах, на боці, вони видні і не загоєні до 

кінця.  
• Для очевидців – це реальне тіло, а не привид чи зомбі. 

3. Воскресле тіло має нові можливості. 
• Тіло може раптово з’являтися і зникати.  
• Воно підкоряється іншим законам і долає закони 

простору і часу. 

Для нас важливо думати про ці факти, адже коли ми воскреснемо – то 
будемо мати таке саме тіло як в Ісуса.  

Нам потрібно зрозуміти, що воскресіння Ісуса Христа є 
праобразом воскресіння людства і Землі.  

Біблія пропонує нам реальні модель, по якій ми можемо думати про 
воскресіння мертвих і життя на новій Землі. 

Воскресіння Ісуса – це реальність, така ж сама, як Його життя, як Його 
чуда і вчення. 

Ісус живий! І Він вмер, щоб забезпечити нам нове життя на Новій 
Землі. 

Християни зараз чекають цієї майбутньої реальності. Ми 
проповідуємо, ми звіщаємо Євангеліє, готуючи людей до суду. 

Ти віриш у реальність воскресіння? 

Ти готовий сьогодні зробити крок до Ісуса? 



Біблія – правда 
44 І промовив до них: Ось слова, які Я сказав вам, коли ще був з вами: 
Має збутися все написане про Мене і в Законі Мойсея, і в Пророків, і в 
Псалмах! 
45 Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. 
 
Слово Боже – це не просто розповідь. Це Божа програма дій, яка 
відкрита для людей. Ісус каже: Я живий – бо так каже Біблія. 

Біблія, ще за довго до народження Ісуса, натякає, прямо говорить про 
майбутній прихід Христа-Месії. 

Чом ж учні не розуміють?  

Бо Господь відкриває Своє Слово. Якщо ви хочете розуміти Боже 
Слово – вам потрібно просити, що Бог відкрив ваш розум, щоб 
зрозуміти про що йдеться.  

Для того, щоб розуміти Біблію, потрібно засвоїти одне важливе 
правило: вся Біблія про Ісуса. Ісус сам про це говорив, що він є 
головним героєм, Він є Спасителем.  

Ісус навчає, що крізь тисячі років, десятки авторів – обіцяли, 
проголошували Його прихід, Його діяльність, Його смерть, Його 
воскресіння, Його другий прихід і Його царювання.  

Головна мета Старого Завіту: - підготувати людей до приходу Сина 
Божого, Ісуса Христа. 

Ось чому Старий Завіт обіцяє, що він народиться від дівчини, 
народиться у Віфлеємі. Він має бути без гріха, робитиме чудеса, помер 
розп’ятим, буде похований в багатого,  і воскресне через три дні.  

Воскресне, щоб врятувати грішників від Божого гніву, щоб піднятися 
на небо і сісти праворуч Отця. 

Життя Ісуса – це виконання Біблійних пророцтв. Ще не всі пророцтва 
виконані, але ми з певністю можемо заявити, що Бог який виконував 
обіцянки щодо пришестя Ісуса, безсумнівну виконає усе те що обіцяє в 
майбутньому.  

Це включає і воскресіння мертвих. Це включає вічне життя з Богом у 
Його Царстві. Це Його обіцянка покарати озером огненним тих, які не 
захотіли повірити. 

Дехто грубо помиляється, коли думає, що загробне життя – це життя у 
нематеріальній формі, це язичеський не біблійний погляд. Ми 
воскреснемо у нових фізичних тілах. Зрештою небо – не є нашим 
вічним домом – це місце де душа чекає воскресіння мертвих. 

Воскреслі тіла не призначенні витати в просторі чи скакати з хмарки 
на хмарку. Вони вимагають нової Землі, щоб жити і працювати, 
прославляючи Бога. Обіцянка воскресіння тіла, не має жодного змісту, 
якщо вона непов’язана з обіцянкою нової Землі.  

Бог створив нас для життя на Землі і дарував нам спрагу до життя. 
Тілесне воскресіння  дає нам шанс повернутися до земного життя – 
тільки вільними від гріха і прокляття. Тому бажання жити , бажання 
бути безсмертним відповідає Божим намірам. 

Популярна помилка про вічність  

Навіть серед християн побутує думка, що в Божому Царстві буде 
нудно. 

Дехто не може більше нічого собі уявити як перебирання струн на 
арфі, полірування золотих вулиць. Ми повірили в маячню, яку сатана 
підсунув людям. 



Якщо ми віримо у те, що з Богом нудно, то це приводить до думки, що 
Бог теж нудний. Це далеко від істини. 

Наше бажання отримувати задоволення і відчувати радість – походять 
від Бога. Він створив смакові рецептори, адреналін, лібідо, нервові 
закінчення, які передають відчуття насолоди в мозок. Бог, Якого люди 
вважають нудним, наділив нас уявою, здібністю відчувати захоплення. 

Мене іноді запитують чи тобі не скучно без випивки, дівчат, розваг? 
Іншими словами людина каже – гріх – це насолода, а праведність – 
нудне життя. 

Ми стали жертвою жорстокого обману диявола, який переконав людей 
в тому, що гріх приносить задоволення. Але це неправда. Гріх не 
робить життя цікавим, гріх його спустошує.  

Гріх не створює приємних відчутів, він їх притуплює. 

Порожнеча гріха незворотньо приводить до одинокості і нудьги. 

Коли настане момент приходу Божого Царства – коли ми побачимо 
Божу красу, побачимо Його таким як Він є – невичерпне джерело 
насолоди – про нудьгу ніхто навіть згадати не зможе. 

Якщо вам здається, що без гріха не може бути насолоди, - це означає 
що ви отруєні гріхом. Наркоман переконаний, що без наркотика не 
існує щастя в житті. А правда полягає в тому, що наркотик перетворює 
життя людини в постійний жах. 

Боже Царство не буде нудним. Воно буде радісним, славним. Ви 
будете знати багато людей. Ви будете жити у фізичному тілі. Ви 
будете їсти, пити. Ви будете обіймати людей, ви будете мати 
спілкування з дорогими для вас людьми.  

Те що ми бачимо в Ісусі, це майбутність, яка нас чекає разом з Ним.  

Діти запитують, чи будемо ми гратися в Божому Царстві?  ЧИ будемо 
ми купатися? Чи будемо обійматися? Чи будемо дружити? Я можу 
сказати так. Ми зможемо усе робити крім гріха. Є багато часу для 
задоволення, дружби, радості. Ми не будемо грішити, бо гріх і Його 
наслідки вже не будуть присутні там. Саме для цього і прийшов і 
помер Ісус, щоб у нас було життя, яке замислив для людей Бог від 
самого початку. 

Друзі – це все написано в Біблії. Якщо Біблія виконалась у житті Ісуса, 
чи не виконається вона по відношенню Божих обіцянок, як данні Ним 
щодо майбутнього? 

Біблія – книга варта твоєї довіри 

• Книги Мойсея були написані за 500 років до появи самих 
ранніх книг індуїзму. 

• Мойсей написав книгу Буття за 2000 років до того, як 
Моххамед написав текст Корану. 

• За всі ці століття і тисячоліття не було іншої книги, яку б так 
любили і ненавиділи. Жодну книгу так не купували, не вивчали 
і не цитували як цю. 

• З’являються і зникають в небуття мільйони інших книг, а Біблія 
залишається еталоном, за яким оцінюють інші книги.  

• Хоч когось її вчення не влаштовує, її намагаються не помічати, 
але вона як і раніше залишається Книгою № 1 у всьому світі. 

Що може зробити з людиною Біблія, можна зрозуміти 
познайомившись з життям Павла, Августина, Мартіна Лютера, Льва 
Толстого, Клайва Льюіса. 

Цілі племена і народи, змінювалися до невпізнанності під дією Божого 
Слова і знайомством з життям і Євангелієм Ісуса Христа.  

Біблія – це правда, вона може змінити твоє життя, і привести тебе 
в Боже Царство.  



Євангеліє - для всіх 
47 щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в Ім’я Його покаяння 
для прощення гріхів між усіма народами. 
48 Ви [ж є] свідками цього. 
49 І ось Я посилаю на вас обітницю Мого Отця, а ви залишайтеся в 
місті [Єрусалимі], доки не зодягнетеся силою з висоти! 
Без цього тексту, все що ми читали вище немає сили і немає змісту. 
Якщо Ісус живий і Біблія правда, то про це мають знати усі люди. 

Євангеліє завжди знаходиться на відстані в одне покоління від 
зникнення! 

Єдиний спосіб зберегти свідоцтво про Ісуса на землі – це щоб його 
послідовники продовжували Його місію – звіщати Його Євангеліє. 

Євангеліє це не просто ази християнської поведінки, а християнське 
життя від А до Я.  

Неправильно думати, що Євангеліє потрібне лише для спасіння 
невіруючих, а потім християни розвиваються, вдосконалюються, 
старанно намагаючись жити по Біблії.  

Євангеліє полягає у тому, що ми спасаємося вірою в Ісуса, а потім 
протягом всього життя преображаємося всім розумом, серцем, життям 
через віру в Євангелію. 

 

 

 

 

В чому полягає суть Євангелії?  
Іншими словами, що мається на увазі, коли йде мова про 
проповідування Євангелії? 

Ісус Христос 
Прихід Ісуса Христа був доброю новиною для світу, який гинув в 
гріхах.  

Прихід Христа – це гучне проголошення, що все змінилося. 

Всі автори Нового Завіту починають свої описи життя Ісуса з того, що 
показують Його унікальність і несхожість до інших.  

• Непорочне зачаття, в дівчини 
• Іван повідомляє про те, що Ісус був людиною і Богом. 

Ісус був звичайною людиною, таким як ми, але одночасно він був 
безгрішним Богом. Він був спокушуваний, але не згрішив.  

Він був Богом і людиною, щоб бути здатним спасти нас. Він 
представляв перед Богом все людство.  

Його смерть – це покарання за чужі гріхи. Повиснувши на хресті, Ісус 
поніс тягар гріхів усього людства. Весь бунт, непослух, блуд, обман, 
зраду, пожадливість, ненаситність, образи, війни, вбивства… Вирок за 
гріх Він взяв на Себе.  

Дуже показово, що це все відбувалося на Песах. Слово «Песах» - 
буквально означає пройти мимо.  

Це повертає нас в стродавню історію, коли євреї виходили з Єгипту, і 
Бог звелів їм зарізати ягня, помазати косяки дверей. Для чого? Щоб 
ангел, який буде вбивати первенців, пройшов мимо твого дому. 



В кожному домі єгиптян була смерть, була втрата. Повз тебе пройшла 
смерть і оминула тебе. 

Ісусова смерть, - це смерть, яка минула тебе. Питання стояло або ти, 
або Він. І Він сказав – Я помру, щоб ти жив. Він зайняв моє місце і 
помер за мене. 

Христове воскресіння – це доказ того, що все істина. Що спасіння 
здійсненне, двері відкриті. Робота завершена. 

Покаяння 
щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в Ім’я Його покаяння для 
прощення гріхів між усіма народами. 

Коли ми говоримо про покаяння то мені так здається, що ми 
неправильно розуміємо значення цього слова. 

У більшості людей, яку чують покаяння – в розумі виникає синонім – 
сповідування своїх гріхів перед Пасхою, а смертю.  

Але Біблійна концепція покаяння інша.  

Покаяння  це не просто ритуал, який потрібно виконати перед святом. 
Це не просто розповідь священику про свої погані вчинки. Це не 
просто комедія, яку більшість людей розігрують, вдають що все 
серйозно. 

Покаяння – це переміна мислення, яке приводить до змін у житті.  

 

 

 

 

Покаяння складається з шести інгредієнтів 
1. Виявлення гріха 
Справжнє покаяння починається з усвідомлення, що ми кінчені 
грішники. Ми відчуваємо свою гріховність у всіх своїх справах, 
думках, діях, намірах. 
2. Жаль про гріх  
Нам не подобається, що м грішимо, ми бачимо руйнівний вплив гріха, 
і хочемо позбутися його. Ми готові плакати, це нас дуже засмучує. 
3. Сповідання гріха  
Жаль через гріх виходить не лише нашими емоціями, але сповіддю, 
через нашу мову. 
Справжнє покаяння – це визнання своєї відповідальності за біль, який 
спричинений моїм гріхом. 
4. Сором гріха  
Людина яка кається, її соромно за свої гріхи.  
5. Ненависть до гріха 
Це злість на наш гріх. Це ненависть до зла, це гнів до того, що не 
подобається Богу.  
6. Розворот від гріха 
Це залишення гріха. Це втеча від нього. 
 
Християни залишаються грішниками після того як каються, але нам 
потрібно боротися з гріхом впродовж свого життя. Ми оголошуємо 
гріху війну, ми не можемо миритися з ним. 

Різниця між віруючим і невіруючим не в тому, що один грішить, а 
інший ні, а втому, що один любить гріх і противиться Богу, а 
інший любить Бога, щоб разом з Ним боротися проти ненависних 
гріхів.  

 

 



Прощення гріхів 
Прощення потрібно тим, у кого є гріхи. Якщо ж хто не винен, то і прощення 
йому не потрібне. Але чи є такі, у кого немає гріхів? Таких немає. Хоча є 
люди, які думають, що вони майже без гріхів. Вони кажуть, що їх гріхи 
настільки мізерні, що ними просто можна знехтувати на фоні гріхів інших 
людей. Але Біблія каже, що таких людей немає. 

Для чого людина має покаятися? 

Щоб уникнути покарання і відновити стосунки з Богом, а їх не 
можливо відновити, поки Господь не очистить нас від гріха. 

Прощення і покарання лежать у різних площинах. Прощення 
приносить нам можливість відновлення стосунків. Прощення це не 
шлях уникнення покарання. 

Поняття прощення пов’язане з поняттям милості. Бог не зобов’язаний 
нас прощати, а ми не можемо заслужити прощення, милість не 
можливо заслужити, її можна надати. Бог виявляє милість, коли 
прощає нас, і очищає нас від гріха. 

Прощення гріхів це: 

• Нейтралізація зробленого проти Бога. (Відбілювання 
скатертини) 

• Визволення від наслідків, які мають прийти за скоєні гріхи 
• Подарунок не заслужених наслідків. 

Оскільки Євангеліє – це новина, добра новина… її потрібно 
розповідати. Так роблять з добрими новинами.  

Євангеліє – це добра новина, а не добра порада. Євангеліє – це не 
стиль життя. Це не те, що робимо ми, це те, що було зроблено заради 
нас, а ми маємо відгукнутися. 

 

Висновок 
Віра у воскресіння має впливати на мої вчинки, мої амбіції, моє хобі, 
відносини, на те як я витрачаю гроші і час.  

Якщо я вірю Ісусу і Біблії, то я не буду марнувати час, я не буду шукати 
тимчасових задоволень у гріхах. 

Іти за Ісусом, це не відмова від задоволення, це відкласти їх на деякий час. 

Думки про майбутнє будуть нас мотивувати прожити кожен новий день, так, 
щоб дякувати Богу. 

Людина, яка вірить Біблії і знає про обіцяне Богом, не може не змінитися.  

Друже тобі сьогодні потрібно визначитися стосовно свого відношення до 
Ісуса Христа і до Його Євангелії. 

Ісус – живий, це означає, що Він є Той за кого себе видавав. Це означає, що 
усе, що Він вчив то правда.  

Це означає, що буде воскресіння мертвих. Це означає, що є життя після 
смерті. 

Ти сьогодні з Ким? 

Біблія – правда. Якщо Біблія правда, скільки часу я вділяю щоб зрозуміти цю 
правду. Що я знаю про Бога? Що я знаю про себе? 

Євангеліє Ісуса Христа – для тебе. Ти маєш на нього реагувати. 

Ти знаєш Ким є Ісус? 

Ти покаявся в своїх гріхах? 

Ти прощений? 
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