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Відповідно до результатів соціологічного опитування в Росії у безсмертя людської
душі вірять близько 70 % респондентів. Причому спрямованість цієї віри все-таки
християнська – адже у воскресіння Ісуса Христа з цієї групи опитуваних вірять 62 %. А
от у такий важливий пункт Символу християнської віри, як воскресіння мертвих перед
Страшним судом – вірять у два рази менше (?) опитаних людей: до 35%.
Який
висновок можна зробити з цього? Такий, що багато людей погоджуються, що Ісус
Христос воскрес. Але
фактично не розуміють яким чином це стосується їхнього життя. Подаємо нижче випис
з Великоднього інтерв’ю
з патріархом Філаретом (записаний 31березня 2008 р. в «Жіночому журналі», №4, 2008
р.), в якому подається
вичерпна відповідь на це найважливіше питання для кожної людини.
ХРИСТОС ВОСКРЕС, ТОЖ ВОСКРЕСНУ І Я!
Вічне життя – це дар Божий людям. Син Божий прийшов у цей світ і знищив смерть у
собі самому (як людині), так
і у всіх інших людях. Воскресіння Ісуса Христа (перемога над смертю в людській
природі) дає нам надію на загальне
воскресіння. Христос воскрес, а після Нього воскреснуть усі люди - і праведники, і
грішники. «Істинно, істинно
кажу вам, що надходить година (і вона вже настала), коли мертві почують голос Сина
Божого і, почувши,
оживуть... Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, що в могилах, почують його
голос; і вийдуть ті, що
робили добро, на воскресіння життя, а ті, що робили зло, - на воскресіння суду»
(Євангеліє від Іоанна, 5:29).
Тому ми й говоримо, що смерть нам не страшна. Тому що ми навіть тіло знову приймемо,
і воно буде досконалим
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після загального воскресіння мертвих. Не має значення, скільки часу до цього моменту
пройде у вічності (час нічого
не значить), але воскреснуть усі люди, і ми цю віру повинні в собі носити.
Якби грішник, що відкидає Ісуса Христа (Його воскресіння), усвідомив, що його очікує у
вічності, він був би радий
перетворитися в небуття. Але душа людини безсмертна, і є вічне страждання і вічне
блаженство. І ми, віруючі люди,
маємо живу надію на вічне блаженство, і воно прийде, якщо ми будемо перебувати у
вірі, будемо вірні Ісусу Христу.
Христос сказав апостолу Хомі: «Ти повірив у Моє воскресіння, тому що бачив. Блаженні
ті, хто не бачили, але
вірують» (Євангеліє від Іоанна, 20:29).
Тому всяка людина, що стверджує, що вірить у воскресіння Ісуса Христа, відповідно тим
самим говорить,
що вірить й у своє власне воскресіння і сподівається на блаженне вічне життя. До речі,
воно залежить не
від наших добрих справ, а від милості Божої. Якби наше перебування в Царстві
Небесному залежало тільки від
людських учинків, ми б усі опинилися в пеклі, тому що немає жодної безгрішної людини.
Але ми віримо у своє
майбутнє блаженне життя, сподіваючись на милість Божу, котра настільки велика, що
людина навіть не може уявити
ступінь цієї безмірної любові. І страждати у вічності будуть тільки ті, хто свідомо
відмовився від Бога. Коли ми вітаємо
один одного «Христос Воскрес!» і відповідаємо «Воістину Воскрес!» - це звучить голос
віри: я підтверджую, що
Христос дійсно воскрес.
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