
ЧИ ЗРОБИЛИ ВИ ДОСТАТНЬО?
Скільки речей з цього списку ви виконали? 
Дехто, можливо, скаже: “Я можу поставити 
галочки навпроти усіх пунктів – я 
безсумнівно попаду на небеса.” Інші, 
можливо, скажуть: “Я виконав тільки п'ять, 
але цього має бути достатньо, щоб схилити 
чашу ваг на мою користь.” Що ж робити у 
тому разі, коли ви виконали лише один 
пункт? Чи потрапите ви на небеса? Істина 
полягає в тому, що, насправді, не має 
значення, скільки хороших речей ви 
зробили, тому що жодна із них не врятує 
вас від Божого засудження. Ви здивовані?

Той факт, що ми робимо добрі справи, може 
наштовхнути на думку про те, що ними ми 
можемо «віддячити» Богу за погані речі, 
які робимо (наші гріхи), і, тим самим, 
заслужити місце на небесах. Але Біблія 
говорить: “Бо спасені ви благодаттю через 
віру … не від діл, щоб ніхто не хвалився” 
(Ефесян 2:8,9).

Хтось сказав, що насправді існує лише дві 
релігії в світі – одна з них навчає: “Я 
мушу робити,” а інша свідчить: “Вже 
зроблено.” Одна з них є нашою спробою 
дістатися до Бога, а інша відкриває Бога, 
Який спускається до нас, задля нашого 
спасіння. Біблія говорить про Божу любов,  
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коли Бог віддав Свого єдиного Сина Ісуса, 
щоб забрати наш гріх і взяти на Себе 
покарання, на яке ми справедливо 
заслуговуємо. Ми читаємо, що “Бог доводить 
Свою любов до нас тим, що Христос умер за 
нас, коли ми були ще грішниками”  
(Римлян 5:8).

Коли Ісус поклав Своє життя, Він вигукнув: 
“Звершилося” (Івана 19:30). Ісус Христос 
зробив все. І що ми можемо, з нашими 
можливостями, додати до досконалої праці 
бездоганного Сина Божого?

Коли апостол Павло стисло окреслив шлях до 
небес, він описав його як “покаяння та 
віру в Господа нашого Ісуса Христа” (Дії 
20:21). Що таке покаяння? Це усвідомлення 
того, що наші шляхи є хибними, а також 
згода з Богом, що Його шлях є вірним. Бог 
каже: “Нема праведного ані одного” і в 
Його очах ми “мертві через провини й 
гріхи” (Римлян 3:10; Ефесян 2:1). Нам потрібно 
узгодити наші думки з Божими; ми 
повинні визнати, що є грішниками,
і відмовитися від думки про те,
що можемо самі спасти себе.

БОЖИЙ ШЛЯХ

Робити добрі справи
Прийняти хрещення
Ходити до церкви
Дотримуватися 10 Заповідей
Любити інших
Жертвувати на благодійність
Приймати причастя
Промовляти молитви
Читати Біблію


