
ОБІТНИЦЯ БОЖА ПРОВАДИТЬ НАС ДО ВІЧНОГО ЖИТТЯ 
 

Івана 3:16, 3:36, 5:24, 6:47, Матвія 25:46. 
 

 
 

Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, 

життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. 

Євангеліє від Iвана 5:24 
 

 

 

 



 У Символі віри ми кажемо: «Я вірую у воскресіння мертвих і життя майбутнього 

віку». Ісус пообіцяв нам: “Я є воскресіння і життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде 

жити”. Виникає питання: «Невже ніхто з віруючих ніколи не вмре?» Безперечно, земне 

життя кожного з нас одного дня закінчиться. Наші тіла повинні померти.  Але людина 

має також безсмертну душу, яку дав їй Бог. Фізична смерть людини – це відділення 

душі від тіла. І навіть тоді, коли тіло вмирає, душа продовжує жити. Душа невіруючої 

людини потрапляє до місця безконечних мук, яке називається пеклом. Там вона 

перебуватиме  разом з іншими грішниками, дияволом і  грішними ангелами. Там вона 

буде зазнавати вічних мук. Однак душа віруючої людини відразу після смерті потрапляє 

на небеса, – місце особливої Божої присутності. Там вона житиме з Богом і усіма 

віруючими, а також зі святими ангелами. 

В останній день цього світу Ісус повернеться для того, щоби судити всіх людей – 

живих і мертвих. В цей день, тіла усіх померлих воскреснуть із мертвих і знову 

поєднаються зі своїми душами. Тіло і душа невіруючої людини будуть вкинуті на вічні 

муки  до пекла. Однак, прославлені тіло і душа віруючої людини житимуть вічно у 

невимовній радості і блаженстві. 

Ми не знаємо детально, як виглядатимуть Небеса. Але Біблія дещо говорить нам про 

те, що там буде. Вона каже, що там ми будемо разом з Ісусом і це найголовніше. Це 

буде місце невимовної  радості та щастя. Там не буде більше болю, смутку, смерті чи 

плачу, бо все те гірке і болісне, що ми переживали на землі, зникне. Це буде місце  

вічного блаженства. Саме там ми знову поєднаємося з усіма людьми, які померли  з 

вірою в Ісуса Христа. 

На небесах наші голоси  долучаться біля Божого престолу до голосів праведників і 

святих ангелів. Ми разом співатимемо славу і хвалу нашому Богові і Спасителеві і 

казатимемо: “Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, 

і міць, і честь, і славу, і благословення!” Разом із ангелами ми радісно співатимемо: 

“Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти!” 

Кожна віруюча дитина Божа повинна зі сподіванням і надією чекати на той день, коли 

вона буде разом із своїм Спасителем на Небесах.  

Отож залишається єдине питання, на яке потрібно нам дати відповідь:. Якщо Ви 

сьогодні помрете, то куди Ви потрапите? Чи потрапить Ваша душа на Небеса чи в 

пекло? І якщо Ви потрапите на небо, то чому Бог дозволив, щоб це сталося? Його 

обітниця для Вас незмінна і вона така: “ВІРУЙТЕ В ГОСПОДА ІСУСА І 

СПАСЕТЕСЬ”.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Що в Символі віри ми кажемо про вічне життя віруючих? 

2. Що Ісус пообіцяв тим, хто вірить в Нього? 

3. Де будуть душі віруючих і невіруючих після їхньої смерті? 

4. Що станеться, коли наше життя на землі закінчиться? 

5. Що зробить Ісус з усіма померлими, коли прийде вдруге? 

6. Що каже Біблія про наше життя з Ісусом на небесах? 

7. Як святі на небесах славлять Господа? 

8. На яке важливе питання нам треба знати відповідь? 

9. Прочитайте вдома вірші: Івана 3:16, 3:36, 5:24, 6:47, Матвія 25:46. 


