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Очікую  
воскресіння  
мертвих

Тема 29  
Останні речі:  
смерть, суд, пекло або небо

Що навчає Церква про останні речі?
Роздумуючи про смерть, пригадуємо собі, що час земного нашого жит-
тя обмежений і колись закінчиться. Про цей день і годину ніхто не знає. 
Варто бути до цього готовими і цінувати кожну мить, щоб любити Бога 
і ближніх. Довіряємо наше життя Богові. У молитвах просимо Бога 
оберегти нас від несподіваної смерті і прийняти душі усопших у місце, де 
нема болізні, ні печалі, а лише життя безконечне.

На схилі нашого життя будемо суджені з любові (Св. Іван від Хреста, 
Слово про світло і любов).

Життя і смерть
Що після смерті?
Людина в’яне і помирає, як і інші створіння. Часто люди намагаються уни-
кати думок про смерть. Смерть вважають найбільшим ворогом, з яким 
людство намагається боротися за допомогою новітніх досягнень науки 
і техніки. 

Ісус і в цьому випадку є для нас зразком для наслідування. Як і кожна 
людина, наближення страждань і смерті були для нього важким випро-
буванням: 

«І взяв із собою Петра, Якова та Йоана, і почав жахатись та тривожи-
тись. Потім каже до них: «Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться 
тут і чувайте». Пройшовши трохи далі, він припав до землі й почав моли-
тися, щоб, якщо можливо, минула його ця година. І мовив: «Авва ― Отче, 
усе тобі можливе: віддали від мене цю чашу! Та не що я хочу, а що ти» 
(Мр 14,33-36).

Ісус страждав і справді помер, як кожна людина. Він прийняв смерть, 
вповні довірившись Отцеві. Тому Його покора, віра і надія на Бога пере-
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мінили прокляття смерті у воскресіння до вічного життя. Життя не закін-
чується смертю, душа продовжує жити. Смерть ― це коли Бог кличе 
нас до себе. 

Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смер-
тю. Для мене бо життя ― Христос, а смерть ― прибуток. Однак, як 
я живу в цім смертнім тілі, я можу ще корисно працювати; ― та що 
вибрати,  не  знаю.  Тягне  бо мене  на  обидва  боки:  хотілося  б мені 
померти, щоб  із Христом  бути,  бо  так  багато  краще;  та  задля  вас 
мені куди конечніше зостатися в тілі (Флп 1,21-24).

Воскресіння мертвих 
 245-247

Як мертві воскреснуть? 
Віра у воскресіння померлих від початку є фундаментом християнської 
віри. Вірити в Ісуса Христа ― це визнавати, що Він воскрес 
і воскресить нас. Тому Символ віри закінчується визнанням віри 
у воскресіння мертвих і вічне життя.

Христос повернув до життя Лазаря, хлопця з Наїна, доньку Яіра, однак 
свого часу усі вони померли. Ці воскресіння можна розглядати як знаки 
і провіщення воскресіння Христового. Христос після воскресіння є живим 
навіки і більше не помре. Він є першим з цього нового покоління. Правед-
ні після смерті живуть з воскреслим Христом вічно у Пресвятій Тройці. 

«Пам’ятай про твого Творця у дні твоєї молодости, перше, ніж лихі дні 
прийдуть і роки настануть, що про них скажеш: Вони мені не до вподоби; 
і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його 
він дав» (Проп 12,1.7). 

Коли  ж  про  Хрис-
та  проповідується,  що 
він  воскрес  із  мерт-
вих, як же ж деякі між 
вами  кажуть,  що  нема 
воскресіння  мертвих? 
Коли ж нема воскресін-
ня  мертвих,  то  і  Хрис-
тос  не  воскрес.  А  коли 
Христос  не  воскрес,  то 
марна про- повідь наша, 
то  марна  й  віра  ваша 
(1 Кор 15,12-13).
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Суд Божий 
 248-251

Яким буде суд Божий?

Мт 24-25

Після смерті душа розлучається з тілом. Тлінне тіло розкладається, 
а душа прямує до Бога. Впродовж життя людина приймає або відкидає 
Божу благодать. Після смерті настає наслідок її віри і вчинків. Поставши 
перед Христом, можна буде або увійти у блаженство єдності з Богом, або 
бути відлученим від Бога. Для праведників суд Божий буде благословен-
ням, а для беззаконників ― страшним. Критерій: приймаю чи відки-
даю Ісуса Христа як свого Спасителя. 

Слово Боже є світло, що просвічує уми вірних, але водночас і судний 
вогонь, що спалює тих, які… перебувають у нічній пітьмі цього жит-
тя (Катехизм Католицької Церкви, 1030).

Якщо людина упокоїлася в Бозі, здобувши за життя духовну зрілість ― 
повноту життя у Христі, то перебуває з Богом у «місці світлому,… де немає 
болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне». Якщо ж вона ще 
потребує очищення від усякої скверни, то входить у Царство Небесне 
«наче крізь вогонь» (1 Кор 3,15) ― через чистилище. Це очищення є шля-
хом до Господа, за це молимось у наших молитвах за померлих. 

Чистилище ― зцілення душі (Катехизм Католицької Церкви, 1030).

Нерозкаяність, нездатність прийняти Божу любов ведуть до трагічної 
реальності пекла. У цьому стані «душа, коли опиниться… поза гармонією, 
в якій її створив Бог…, буде відчувати розлад із собою в усіх своїх розум-
них порухах, буде каратися внаслідок цього розладу й відчуватиме від-
плату за свою непостійність і невпорядкованість» (Оріген, Про начала.).

Пекло ― це вибір людини бути без Бога.

Молимося за померлих, бо ми усі об’єднані в Ісусі Христі і Церкві: «Пома-
гаймо їм і пам’ятаймо про них. Якщо сини Іова були очищені жертвою 
їхнього батька, чому ми сумніваємося, що наші жертви за вмерлих при-
носять їм певну втіху? Не вагаймося допомагати тим, що відійшли, і жерт-
вуймо за них наші молитви» (Св. Йоан Золотоустий, Гомілії на Перше 
послання до корінтян.).



Я ― воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши ― 
житиме! Кожен, хто живе і в мене вірує, ― не вмре повіки. Віриш 
тому? (Йо 11,25-26).

Для роздумів
Чи готові ви все довірити Богові ― своє життя і смерть?
Що ще маєте зробити, щоб належно підготуватися до Божого суду?
За кого з померлих хочете помолитися?

Молитовне читання Святого Письма: Євр 11,1-40
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Владико, Христе Боже, царю віків і творче всього, благодарю Тебе 
за всі блага, якими Ти мене обдарував, і за причастя Твоїх пречис-
тих  і животворящих таїнств. Тому благаю Тебе,  благий  і чоловіко-
любче:
Охорони мене  під  Твоїм  покровом  і  в  тіні  крил  Твоїх  та  обдаруй 
мене чистою совістю, щоб я аж до мого останнього віддиху достой-
но причащався (причащалася) Твоїх святощів на відпущення гріхів 
і на життя вічне.
Бо Ти є хліб життя, джерело святости, податель благ,  і Тобі славу 
возсилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь.


