1 Коринтян 15
Павлу ставили багато запитань, стосовно життя в Коринфі, і ось від відповідає на одне з них про
воскресіння мертвих. Це просто вражає, що люди почали задавати це фундаментальне запитання
одразу після воскресіння Ісуса.
Євангеліє, що проповідував Павло
Павло постійно проповідував Євангеліє і тут він закликає коринтян всім серцем відкликнутися на
нього. Він стверджує, що Христос помер за наші гріхи за Писанням, Христос був похований за
Писанням і Христос воскрес за Писанням. Ці події в житті та служінні Христа є вирішальними для
нашого спасіння. Павло додає, що, після того, як Ісус воскрес з мертвих, він декілька разів з’являвся
учням і більше ніж 500 чоловік бачили Його живим.
Павло також згадує, що наостанок Ісус з’явився йому. Вони зустрілися на дорозі до Дамаску і та
зустріч перемінила життя Павла. Він проповідує з впевненістю, тому що, як і інші апостоли, бачив
Господа.
Воскресіння мертвих
Реальність воскреслого Христа є фундаментом віри в те, що всі мертві воскреснуть. Так як Христос
воскрес із мертвих, то воскреснуть і всі мертві. Всі люди воскреснуть, не тільки віруючі! Віра в те, що
Ісус живий сьогодні є важливою частиною нашого свідчення. З надією ми зустрічаємося і проходимо
через смерть, тому що наш Спаситель пройшов через смерть. Смерть прийшла в світ через гріх
Адама, і вічне життя стає можливим через вірність Христа. Буквальне воскресіння Христа є
вирішальним для нашої надії. Ісус зруйнував ворога смерті і тому переміг саму смерть. Навіть в часи
переслідувань і страждань християн, розуміння того, що після смерті ми будемо з Христом, додає
великої сили!
Скоріш за все, деякі коринтяни мали звичай звершувати хрещення за померлих віруючих, які
померли, але не були охрещені. Вони вірили, що саме так померлі розділять участь у воскресінні. Але
насправді, хрещення не впливає на майбутнє віруючих, тому що перемога Ісуса дана всіх щирим
віруючим.
Тіло воскресіння
Писання навчає, що прийде час, коли всі померлі воскреснуть. Віруючі, щоб насолоджуватися
присутністю Христа, а невіруючі, щоб піти до вічного осуду. Тому повстало питання: «В якому тілі
прийдуть мертві, які воскреснуть останнього дня?" Павло говорить нам, що тіло, в якому ми
народилися загине, але тіло, в якому ми воскреснемо, буде жити вічно. Тіло, в якому ми
воскреснемо, не буде старіти, і для віруючих, це буде тіло, як у Христа. Учні впізнавали воскреслого
Христа, який прийшов у тілі, але вже якості його були зовсім інші. Нові тіла, які будуть у нас, будуть
схожі на тіло Ісусове. Ми успадкуємо царство Боже, тому що у нас буде нетлінне тіло, які ніколи не
вмиратиме, не відчуватиме ні болю, ні хвороби.
Таємниця воскресіння
Той час, коли Ісус прийде знову, станеться драматично і несподівано. Голосно залунає звук труби,
враз воскреснуть померлі, смерть буде переможена, буде віднято жало смерті, буде зламана сила
гріха і ми будемо готові жити з Богом навіки!
Павло ділиться цією істиною з нами, тому що він хоче, щоб віруючі мали повну впевненість і не мали
жодного сумніву стосовно вічної участі. Пам'ятайте, що рання церква переживала великі
протистояння і переслідування. Страждання деяких ранніх християн були величезними. Навіть
сьогодні в деяких країнах світу християн катують та переслідують. Чітке твердження Павла про те, що
Христос воскрес, - нагадування нам, щоб ми стояли твердо, нічому не дозволяли відволікати нас та

щоб ми віддавали себе Божій роботі. Наша праця для Господа не буде даремною. Він винагородить
вірних, не зважаючи на виснажливі випробування.
Питання для роздуму:
1. Чи вагаємося ми у свідченні Євангелії чи ми незмінно ділимося нею з невіруючими?
2. Реальність того, що Христос воскрес із мертвих є дуже важливою. Яким чином твоє свідчення
відкриває істину про те, що Ісус воскрес із мертвих?
3. Наскільки важливим є воскресіння Христа для розуміння нашого власного воскресіння і яка
відмінність буде у нашому воскреслому тілі?
4. Чи дійсно ми розуміємо всю повноту перемоги Ісуса над смертю?
5. Як практично ми можемо заохочувати один одного йти вперед, через випробування та труднощі?
Божих вам благословінь!
Річард Брантон

