
ХРИСТОС – ТОЙ, КОГО МОЖНА 
ЗНАТИ І КОМУ МОЖНА ДОВІРЯТИ

Христос – це більше ніж система, традиція або віра. 
Він є Той, Хто знає наші потреби, відчуває наш 
біль і співчуває нашій слабкості. Якщо ми довіряємо 
Йому, Він пробачає наші гріхи, заступається за нас 
і приводить до Отця. Він страждав заради нас, помер 
і воскрес із мертвих, щоб показати, що Він є Той, Ким 
називав Себе. Перемігши смерть, Він показав, що 
може врятувати нас від наших гріхів, щоб ми могли 
потрапити на небеса. Він пропонує Себе як дар усім, 
хто довіриться Йому (Івана 20:24-31).

РЕЛІГІЯ – ЦЕ ТЕ, У ЩО ВІРЯТЬ  
І ЩО ВИКОНУЮТЬ

Релігія – це віра в Бога, відвідування релігійних 
служб, прийняття хрещення й причастя. Релігія – 
це традиція, ритуал, церемонія, а також встанов-
лення того, що правильно й неправильно. Релігія – 
це читання й запам’ятовування Писання, регулярні 
молитви, благодійність і святкування релігійних свят. 
Релігія – це спів у хорі, допомога бідним і виправ-
лення минулих помилок. Релігія – це те, що практи-
кували фарисеї – виконавці Закону, консервативні 
духовні лідери, які ненавиділи Христа настільки, що 
прагнули Його смерті. Вони ненавиділи Його не тіль-
ки тому, що Він зруйнував їхні традиції, щоб допо-
могти людям (МатвІя 15:1-9), але і тому, що Він бачив 
поза зовнішньою релігійністю стан їхніх сердець.

РЕЛІГІЯ НЕ ЗМІНЮЄ СЕРЦЯ
Ісус порівнював релігійних фарисеїв з 

людь  ми, які, миючи посуд, очищають тільки зов-
нішню частину, а середину залишають брудною. Він 
сказав: “Тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність 
кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та крив-
ди! Нерозумні, чи ж Той, Хто створив оте зовнішнє, 
не створив Він і внутрішнє?”(Луки 11:39-40). Ісус знав, 
що людина може змінити свій образ, не змінюю-
чись всередині (МатвІя 23:1-3). Він знав, що релігійні 
повноваження і церемонії не можуть змінити серце. 
Він сказав одному з найбільш релігійних людей свого 
часу, що якщо людина не “народиться згори”, то вона 
не може побачити Боже Царство (Івана 3:3). Але з того 
дня і до сьогодні багато релігійних людей у світі про-
довжують забувати, що релігія здатна змінити нас 
зовні; змінити серце може тільки Христос.

В РЕЛІГІЇ ДЕТАЛІ ВАЖЛИВІШІ  
ЗА СУТЬ

Саме до тих людей, які приділяють занадто багато 
уваги дрібницям, звертався Христос, кажучи: “Горе 
вам, фарисеям, бо ви десятину даєте з м’яти та рути 
й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов; 
це треба робити, і того не лишати!” (Луки 11:46). Ісус 
бачив прагнення людей створювати правила і зосе-
реджуватися на “морально правильній” поведінці, 
замість того, щоб зрозуміти, чому ми прагнемо бути 
такими праведними. Поки фарисеї гордилися від 
знання, що приводили їх до чітких логічних виснов-
ків, то забули, що Богу байдуже, як багато ми знаємо, 
поки Він не побачить, як ми любимо. Саме це мав 
на увазі апостол Павло, коли писав: “Коли я говорю 
мовами людськими й ангольськими, та любови не 
маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! 
І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє 
тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не 
матиму жадного!” (1 коринтян 13:1, 3).

В РЕЛІГІЇ ВАЖЛИВІША ПОХВАЛА 
ВІД ЛЮДЕЙ, А НЕ ВІД БОГА

Ісус Христос сильно критикує релігійних людей, які 
використовують свою духовну репутацію, щоб отри-
мати соціальну увагу й почесті. “Горе вам, фарисе-
ям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на 
ринках!” (Луки 11:43). Також промовляючи до учнів, 
Він сказав про фарисеїв: “Усі ж учинки свої вони 
роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розши-
ряють, і здовжують китиці” (МатвІя 23:5). Ісус чітко 
бачив, що в релігії зважати на думку людей і шукати 
їх уваги важливіше і бажаніше, ніж мати похвалу від 
Бога.

РЕЛІГІЯ РОБИТЬ ІЗ НАС ЛИЦЕМІРІВ
Ісус сказав: “Горе вам, бо ви як гроби не -

помітні, люди ж ходять по них і не знають того...” 
(Луки 11:44). Що може виглядати кращим за правиль-
ний одяг, відвідування релігійних служб, виконуван-
ня тих речей, які зроблять із нас гідних, богобійних 
людей? Скільки ще й сьогодні богословів, служи-
телів і просто віруючих обкрадають таким чином 
своїх дружин, позбавляючи їх поваги і підбадьорен-
ня, дітей – уваги, а противників їх релігійних переко-
нань – любові? Ісус завжди пам’ятав те, що ми часто 
забуваємо: під пристойним одягом може приховува-
тися зле серце.
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Ви не самотні, якщо для вас не переконливі слова Христа, що Він дійсно Той, Ким називав Себе. Проте 
пам’ятайте, що Христос гарантує допомогу Бога Отця тим, чиї питання викликані не просто цікавістю. Він ска-
зав: “Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від Себе Самого кажу 
Я” (Івана 7:17). Цим Господь Ісус нагадує, що ми не завжди сприймаємо й оцінюємо події вірно й об’єктивно.

Якщо ви шукаєте підтвердження тому, чи розумно вірити в Христа, не забувайте, що сказано в Біблії дітям 
Божим: “Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився” 
(Ефесян 2:8). Спасіння, що пропонує Христос, не нагорода за релігійні старання, а дар кожному, хто довіриться 
Йому.

Щоб прийняти Божий дар, ви можете помолитися приблизно такими словами: “Боже, я знаю, що я грішник 
і не можу сам себе врятувати. Вірую, що Ісус Христос помер на хресті за мої гріхи. Вірую, що Він воскрес із мерт-
вих, щоб жити в усіх, хто вірує в Нього. Я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя. Господи, я приймаю Твоє 
прощення гріхів і життя вічне. Дякую Тобі, Отче. Я молюся в Ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

_________________________________

Якщо ви хочете більше дізнатися про Бога і Його Слово − Біблію, повідомте нам про це, і ми безкоштовно надіш-
лемо вам книгу “Хліб Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використо-
вуються цікаві життєві приклади, що допомагають пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу 
в спілкуванні з Господом.

УКРАЇНА: а/с 20, м. Київ, 02088, Україна • email: ukraine@odb.org

Замовте “Хліб Наш Насущний” у зручному для вас форматі 
(друкований, цифровий, мобільний додаток): ukrainian-odb.org/subscription

РЕЛІГІЯ РОБИТЬ НАШЕ ЖИТТЯ 
ВАЖЧИМ 

Оскільки релігія не може змінити серце, вона нама-
гається контролювати людей за допомогою законів 
і постанов, яких навіть не дотримуються самі релі-
гійні лідери, що тлумачать і створюють ці правила. 
Про цей “моральний тягар” Господь Ісус сказав: “Горе 
й вам, законникам (спеціалістам в Законі Божому), 
бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носи-
ти, а самі й одним пальцем своїм не доторкуєтесь 
тягарів!” Релігія дає зразок правильної поведінки 
і взаємовідношень, але вона не здатна надати реаль-
ну допомогу і підтримку тим, хто усвідомив, що він 
неспроможний жити відповідно цих стандартів.

З РЕЛІГІЄЮ ЛЕГКО ОБМАНУТИ 
СЕБЕ

Хтось пожартував: “Я люблю людство, ось тільки 
людей не терплю”. Фарисеї керувались тією ж ідеєю, 
але це не було смішно. Як сказав Ісус Христос про 
фарисеїв, вони звеличували себе, шануючи пророків 
і будуючи їм пам’ятники. Але іронія в тому, що коли 
вони зустріли справжнього Пророка, то прагнули 
вбити Його. Богослов Уїльям Барклі, автор комен-
тарів до Нового Заповіту, писав: “Єдині пророки, 
якими захоплювалися фарисеї, були мертві проро-
ки. Але коли вони зустрічали живого пророка, то 
намагалися його вбити. Вони вшановували помер-
лих пророків гробницями й пам’ятниками, але зне-
важали живих, переслідуючи їх і вбиваючи”. Про це 
говориться в Євангелії від Луки 11:47-51 і в Євангелії 
від Матвія 23:29-32. Фарисеї обманювалися. Вони не 
вважали себе винними у вбивстві пророків. Релігійні 
люди і в наш час не підозрюють, що своїми вчинками 
вони в дійсності відкидають Бога.

РЕЛІГІЯ ПРИХОВУЄ КЛЮЧ 
РОЗУМІННЯ

Однією з найбільших небезпек релігії є те, що вона 
може бути загрозою не тільки для нас, а й для ото-
чуючих. До ревних виконувачів Писання того часу 
Господь Ісус сказав: “Горе вам, законникам, бо взя-
ли ви ключа розуміння: самі не ввійшли, і тим, хто 
хотів увійти, боронили!” Вчителі Закону приховува-
ли “ключ розуміння”, відволікаючи людей від Слова 
Божого і від “правильного напряму серця” непотріб-
ними традиціями і правилами. Замість того, щоб 
вести людей до Бога, ревнителі Закону привертають 
увагу на себе і на власні закони. Релігійні люди вважа-
ють, що традиції і правила спроможні зробити те, що 
може зробити тільки Христос.

РЕЛІГІЯ УХИЛЯЄ СВОЇХ  
ПОСЛІДОВНИКІВ ВІД ІСТИНИ

В Євангелії від Матвія 23:15 Ісус сказав: “Горе вам, 
книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море 
та землю, щоб придбати нововірця одного; а коли 
те стається, то робите його сином геєнни, вдвоє гір-
шим від вас!” Звернення до релігії піддається вдвічі 
більшій небезпеці. З подвоєною енергією вони всту-
пають на новий життєвий шлях і з завзяттям сліпо 
захищають своїх сліпих вчителів. Вони піддають себе 
залежності від людей, які проміняли життя, прощен-
ня і спілкування нескінченно люблячого Спасителя 
на безособову систему правил і обрядів. Саме по собі 
правильне життя і благочестя важливі, коли вони на 
своєму місці (якова 1: 26-27), коли направляють нас 
до Христа, Який помер за наші гріхи і Який зараз про-
понує оселитися в серцях тих, хто довіриться Йому 
(ГаЛатІв 2:20; титу 3: 5).
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