
Реальність Небес
Сутність нашої віри та надії



Зранений та зламаний світ



Християнство сильніше смерті

•Дії 14
• 19 Але прийшли з Антіохії та Іконії юдеї і, 
підбуривши людей, побили Павла камінням і 
виволокли його за місто, думаючи, що він помер.
• 20 Коли учні оточили його, він устав і ввійшов у 
місто. А назавтра пішов з Варнавою до Дервії.
• 21 Звістивши Євангеліє тому місту та навчивши 
багатьох, повернули назад до Лістри, Іконії та 
Антіохії.



Істинне Євангеліє  / 1 Кор. 15
• 1 Коринтян 15
• 1 Звіщаю вам, брати, Євангеліє, яке я вам сповістив, 
яке ви прийняли, в якому стоїте і
• 2 яким спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким 
я вам його сповістив; якщо ж ні, – ви повірили 
надаремно.
• 3 Найперше я вам передав те, що й прийняв, що 
Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи,
• 4 і Він був похований, і третього дня воскрес, згідно з 
Писанням;



1 Кор. 15

• 5 і з’явився Кифі, тоді дванадцятьом;
• 6 після того Він з’явився одночасно понад 
п’ятистам братам, з яких багато хто живе ще й 
донині, а деякі спочили.
• 7 Пізніше з’явився Якову, а тоді – усім 
апостолам;
• 8 нарешті з’явився і мені, – наче якомусь 
недоноскові.



1 Кор. 15

• 12 Коли ж про Христа проповідується, що Він 
воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що 
немає воскресіння мертвих?
• 13 Якщо немає воскресіння мертвих, то й 
Христос не воскрес.
• 14 А якщо Христос не воскрес, тоді марна й 
проповідь наша, марна й віра ваша.



1 Кор. 15

• 16 Адже коли мертві не воскресають, то й 
Христос не воскрес.
• 17 Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша 
марна: ви все ще в гріхах ваших.
• 18 Тоді й ті, які упокоїлися у Христі, загинули!
• 19 Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому 
житті, то ми найнещасніші з усіх людей!



1 Кор. 15

•20 Та тепер Христос устав з мертвих, – первісток 
з покійних.
•21 Оскільки смерть через людину, – то через 
людину й воскресіння мертвих.
•22 Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі 
оживуть.
•23 Кожний у своєму порядку: первісток Христос, 
потім ті, які Христові, – під час Його приходу



1 Кор. 15
•24 а потім – кінець, коли Він передасть царство 
Богові й Отцеві, коли знищить усяку владу, усяке 
панування та силу.
•25 Бо Йому належить царювати, доки не покладе 
всіх Своїх ворогів Собі під ноги.
•26 Останній ворог, який буде знищений, – це смерть, 
…
•28 Коли ж підкорить Йому все, тоді й Сам Син 
підкориться Тому, Хто підкорив Йому все, щоб Він 
був Богом усім і в усьому.



1 Кор. 15. Надія воскресіння дає відвагу

•30 Для чого ми постійно наражаємося на небезпеки?
•31 Я щодня помираю; така ваша похвала, брати, яку 
маю в Христі Ісусі, нашому Господі.
•32 Коли я боровся зі звірами в Ефесі як людина, то 
яка мені від того користь? Якщо мертві не встають, то 
«будемо їсти і пити, бо завтра помремо».
•33 Не давайте себе обманути: погане товариство псує 
добрі звичаї.
•34 Станьте насправді тверезими й не грішіть, бо деякі, 
кажу вам на сором, Бога не знають.



1 Кор. 15. Тілесне воскресіння!

•42 Так само й воскресіння мертвих: сіється в тлінні, 
встає в нетлінні;
•43 сіється в неславі, встає в славі; сіється в немочі, 
встає в силі;
•44 сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Якщо є 
тіло душевне, то є й духовне.
•45 Так і написано: Перша людина – Адам – став 
живою душею, а останній Адам – Дух, Який оживляє.
•…48 Який земний – такі й земні, і Який небесний – такі 
й небесні.



1 Кор. 15. Смертне має зодягнутися в безсмертя

•51 Ось кажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, 
але всі перемінимося, –
•52 раптово, миттєво, при останній сурмі; вона 
засурмить – і мертві воскреснуть нетлінними, а ми 
перемінимося.
•53 Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це 
смертне має зодягнутися в безсмертя.
•54 Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а 
смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться 
написані слова: Смерть поглинута перемогою!



1 Кор. 15. Вплив надії

•55 Смерте, де твоя перемога? Де твоє, смерте, 
жало?
•…
•57 Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу 
через Господа нашого Ісуса Христа.
•58 Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, 
завжди відзначайтеся в Господньому ділі, 
знаючи, що ваша праця в Господі не даремна.



1 Коринтянам 4, 5
Християнство, що живе надією



2 Кор. 4. Християнство, що живе надією
•1 Ось тому, маючи, як помилувані, таке служіння, не втрачаємо 
відваги.
•2 Адже ми, відрікшись таємних ганебних діл, не живемо в 
лукавстві й не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення 
істини доручаємо себе перед Богом кожному людському 
сумлінню.
•…
•5 Ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа; ми ж – ваші 
раби через Ісуса.
•6 Бог, Який сказав: Нехай із темряви засяє світло! – освітив наші 
серця, щоби просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа.
•7 Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили 
була Божа, а не наша.



2 Кор. 4
•8 У всьому нас тіснять, але ми не пригноблені; ми 
в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач;
•9 нас переслідують, але ми не залишені; нас 
принижують, але ми не вигублені;
•10 ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і 
життя Ісуса проявилося в нашому тілі.
•11 Ми, живі, постійно віддаємо себе на смерть 
задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в 
нашому смертному тілі.
•12 Тому смерть діє в нас, а життя – у вас.



2 Кор. 5
•1 Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде 
зруйнований, то маємо будівлю від Бога: дім 
нерукотворний, вічний, на небесах.
•2 Тому ми й зітхаємо, прагнучи зодягнутися в нашу 
небесну будівлю,
•3 щоб, хоч і [одягнені], ми не виявилися нагими.
•4 Бо ми, які перебуваємо в наметі, зітхаємо під 
тягарем, оскільки хочемо не роздягтися, а 
зодягнутися, щоб смертне було поглинуте життям.
•5 Той, Хто створив нас для цього, це – Бог, Який дав 
нам завдаток Духа.



Надія та готовність дати звіт



2 Кор. 5
•8 Відвагу ж маємо та вподобання для того, 
щоб краще покинути тіло та перебувати з 
Господом.
•9 Тому ми і стараємося, – чи перебуваючи в 
тілі, чи покидаючи його, – бути любими Йому.
•10 Адже всі ми маємо з’явитися перед 
судовим престолом Христа, щоб кожний 
одержав згідно з тим, що в тілі робив: добро 
чи зло.



Викуплення тіл та 
прославлення



Филип’ян 3
•20 Адже наше життя – на небесах, звідки й 
очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа,
•21 Котрий силою, якою Він може все 
підкорити Собі, перемінить наше принижене 
тіло так, щоб воно було подібне до Його 
прославленого тіла.



1 Івана
•2:28 А тепер, дітоньки, залишайтеся в Ньому, 
щоб, коли з’явиться Він, ми мали сміливість і 
не були засоромлені перед Ним під час Його 
приходу.
•3:2 Улюблені! Тепер ми – Божі діти, але ще не 
виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він 
з’явиться, ми будемо подібні до Нього, адже 
побачимо Його таким, який Він є.
•3:3 І кожний, хто має цю надію на Нього, 
очищає себе, як і Він чистий.



Для чого тіла на небесах?
Нове відкуплене творіння



Рим. 8. Відкуплення творіння
•17 Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, – спадкоємці 
Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з Ним 
страждаємо, щоби з Ним і прославитися.
•18 Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу 
нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка 
має з’явитися нам.
•19 Усе творіння з надією очікує з’явлення Божих 
синів.
•20 Адже творіння підкорилося марноті не 
добровільно, а через того, хто його підкорив, з 
надією,



Рим. 8. Відкуплення творіння
•21 що саме творіння буде визволене від 
рабства тління – для свободи слави дітей 
Божих.
•22 Бо знаємо, що все творіння разом стогне і 
страждає аж донині.
•23 Та не тільки воно, але й ми самі, маючи 
зачаток Духа, самі в собі стогнемо, очікуючи 
всиновлення та викуплення нашого тіла.



Новий Єрусалим
Здійснення Божої мрії



Об’явлення 21
•Об’явлення 21:4 і Він обітре кожну сльозу з 
їхніх очей, і більше не буде смерті, ні 
страждань, ні голосіння, ні болю, – вже 
більше не буде, тому що перше минулося.
• Ісаї 65:17 Адже буде нове небо і нова земля, 
і не згадають попереднього, і не 
прийде воно на їхнє серце.



Об’явлення 21
•1 І я побачив нове небо і нову землю, оскільки 
перше небо і перша земля проминули, і моря 
вже не було.
•2 І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що 
сходив з неба від Бога, приготований, немов 
наречена, прикрашена для свого чоловіка.
•3 І почув я гучний голос із престолу, що 
промовляв: Ось Божа оселя з людьми; і Він 
поселиться з ними, і вони будуть Його 
народом, і сам Бог буде з ними – їхній Бог;



Де померлі віруючі зараз?



•Филип’ян 1
•21 Адже для мене життя – це Христос, а 
смерть – це надбання.
•22 Та якщо життя в тілі – це для мене плід 
діл, тоді я не знаю, що вибрати.
•23 Те й друге вабить мене: маю бажання 
звільнитися і бути з Христом, бо це набагато 
краще
•Луки 23:43 А Він сказав йому: Запевняю 
тебе: сьогодні ти будеш зі Мною в раю!



Як стверджуватись в надії



•Римлян 8 — Любов Божа
•38 Адже я переконаний, що ні смерть, ні 
життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, 
ні майбутнє, ні сили,
•39 ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше 
творіння не зможе нас відлучити від 
Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому 
Господі!



•Євреїв 6 — Присутність Божа
•18 … ухопившись за надію, що перед нами, 
ми, котрі знайшли захист, мали велику 
втіху.
•19 Вона, немов якір для душі, міцний і 
надійний, що входить усередину, за 
внутрішню завісу,
•20 куди, як предтеча, увійшов задля нас 
Ісус, ставши навіки Первосвящеником за 
чином Мелхиседека.



Жити надією — жити плідно

•1 Кор. 15:58  
 
Тому, мої любі брати, будьте стійкі, 
непохитні, завжди відзначайтеся в 
Господньому ділі, знаючи, що ваша 
праця в Господі не даремна.


