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Щоб дім був відкритим, ми самі повинні бути 
відкритими, а це значить, що ми повинні судити себе. 
Той, хто судить себе, той є справжнім шукачем — 
смиренною людиною, яка приймає істину, звідки б вона не
походила. Без цього не буде руху вперед.

Доброго дня і вітаємо на нашому занятті. Вам відомо, що ми планували провести день 
відкритих дверей в нашому центрі, але чому ми вибрали таку ж назву для нашого заняття? Я 
задам наступне питання: яким відкритим домом є церква Божа? Іншими словами: що ми 
хочемо дати людям і чого очікуємо від них? Нещодавно ми вивчали тему «Судити себе» і 
хочемо побачити зв’язок між нею і відкритим домом. Між ними існує взаємозв’язок.

Ми прочитаємо текст, який говорить про відчинені двері. [Буквальний переклад німецької 
теми цього заняття — Відчинені двері]. Ісус звертається до філадельфійської церкви: «Я знаю 
діла твої. Ось Я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш 
силу, але слово Моє ти зберіг, і від Ймення Мого не відкинувся» (Об’явлення 3:8).

Ісус відчинив для нас двері, а які двері ми відчиняємо для інших людей? Можливо, 
спочатку нам необхідно зрозуміти, які саме двері Ісус відчинив для нас.

Давайте пригадаємо попереднє заняття і розглянемо зв’язок з новою темою. Ми вивчали 
потребу судити себе. Якщо ми судимо себе, ми не будемо засуджені. Напевно, ви пам’ятаєте 
текст з 1 Коринтянам «Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б» 
(1 Коринтянам 11:31). Якщо ми самі судимо себе, тоді ми позбавляємо Христа необхідності 
виконувати цю роботу, тоді все проходить значно легше.

Необхідно підкреслити те, що не судячи себе, ми не зможемо зростати. Це неможливо. Чи
ми судимо себе?

Ми настільки не звикли судити себе, що нам необхідно двічі про це подумати.
Я поясню це на прикладі. Скажімо, я працюю в пекарні і мені щось не вдається. Тоді 

приходить Аріс і говорить: «Андреас, ти дещо зробив неправильно». А я відповідаю: «Але я 
мав хороші наміри і доклав усіх зусиль. Я зробив все, що міг, і це найкращий результат, 

якого можна було досягти. Ти не 
зрозумів, тому що в цей час тебе 
не було тут». Що ви думає про 
мою реакцію?

Я не експерт. Коли Аріс 
говорить, що я зробив помилку, 
тоді це правда, тому що він знає. В
нього великий досвід і він розуміє 
ситуацію, а я швидко захищаю 
себе: перш за все, в мене були 
найкращі наміри, по-друге, я 
працював, використовуючи усі 
свої знання. І по-третє, Аріс не був
присутній в той час, тому він не 
може судити. Я суджу.

Чи ми судимо себе? Запитайте
себе: «Чи я суджу себе?»
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Навпаки, ми звикли захищати себе, а не судити себе. В цьому наша проблема. Якщо ми не 
судимо себе, то не зможемо зростати. Не буде руху вперед.

Важливо розуміти, що прийняття істини вимагає відмови від традицій. Ви знаєте, що таке 
традиція. Це те, чому ми навчились від своїх батьків. Так було завжди і в майбутньому ми 
будемо так само діяти. Такий план життя викреслює будь-які можливості прогресу. Прогрес 
вимагає нових методів: я розумію те, чого не знав раніше.

Ви бачите на фотографії молодих вчених. Вони би не рухались вперед, якщо би не досліджували 
нові теми. Якщо би вони вважали, що ця робота завжди виконувалась таким чином і тому ми завжди
так і будемо робити, тоді не було би вчених і не було би науки. Але в релігійних питаннях люди 
вірять в те, що можна покладатися лише на традиції. Прогрес веде вас вище традицій, а для цього 
необхідно судити себе.

Однак нам потрібна інструкція, стандарт або взірець, згідно якого ми будемо судити себе. Ми не 
можемо судити себе, орієнтуючись на себе. Ми не можемо бути стандартом суду. Нам потрібен 
зовнішній стандарт. Якщо ми судимо себе згідно власного стандарту, наші висновки будуть досить 
жалюгідні. Я думаю, це зрозуміло кожному. Суддя ніколи не прийме нашої оцінки щодо себе, якщо 
вона базується на нашому власному стандарті. Нам потрібно свідоцтво іншої людини. Нам потрібен 
зовнішній критерій, на якому ми зможемо базувати своє судження. Павло розумів це, коли говорив, 
що він навіть не судить себе. Є Той, Хто судить його — це Христос. Христос — це Взірець, завдяки 
якому ми можемо судити себе, тому споглядайте на Нього, щоб бачити Ідеал. Задайте собі питання: 
чи я працюю так, як Він. Я впевнений: якщо ви розглянете свою роботу в світлі цього Взірця, тоді 
завжди зможете сказати: «Мені ще треба вчитися. Я не задоволений своєю роботою».

Це прогрес. Прогрес означає завжди судити себе.
Традиція. Сьогодні це слово має велике значення. Традиційне мислення виявляється, коли люди 

говорять: «Так робили наші батьки, так робимо ми і так завжди будемо робити».
Але можна на ситуацію подивитися з іншого боку і цей підхід називається «жива істина». Цей 

вираз говорить нам, що істина постійно розкривається перед нами. Істина є істиною. Вона завжди 
була і завжди буде, але відбувається відкриття, поглиблення розуміння істини в нашому розумі. 
Жива істина означає постійний прогрес.

Прогрес, який базується на теперішній істині, описаний в Матвія 7. «Просіть і буде вам дано, 
шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам» (Матвія 7:7). Іншими словами, якщо ви маєте дух 
шукача, якщо ви просите, якщо стукаєте і хочете знати, як діє істина, якщо ви постійно допитливі, 
тоді будете йти шляхом прогресу. Тоді ви отримаєте істину для свого часу.

Якщо ви не задовольняєтесь рівнем свого знання, якщо насправді розумієте, що ви не знаєте, тоді
ви будете зростати, і лише тоді. Ця умова має бути виконана. Такий характер і дух шукача істини. 
Саме це необхідно для постійного росту.

Традиції перешкоджають руху вперед, тому ми хочемо краще зрозуміти, що таке традиція.
Ми прочитаємо з Марка 9. «Обізвався до нього Іван: Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з

нами не ходить, що виганяє Ім’ям Твоїм демонів; і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить» 
(Марка 9:38). Вони заборонили йому не тому, що він навчав неправди або робив щось неправильно, 
але тільки тому, що він не ходив з ними. Лише ця причина. Що ж сказав Ісус?

«А Ісус відказав: Не забороняйте йому, бо немає такого, що Ім’ям Моїм чудо зробив би, і зміг би 
небаром лихословити Мене. Хто бо не супроти нас, той за нас! І коли хто напоїть вас кухлем води в 
Ім’я Моє ради того, що ви Христові, поправді кажу вам: той не згубить своєї нагороди!»

Це дух традиції. Традиція говорить: «Ти повинен ходити з нами. Ти повинен думати і діяти так, 
як ми». Чи бачите ви, що такий дух в дійсності придушує ріст? Він придушує інших і особливо нас 
самих.

Теперішня істина — це ворог традиції, але традиція — це ворог теперішній істині. Вона 
зупиняє живу істину.

Хто шукає теперішню істину? Кого Бог хоче бачити шукачами істини? Лише нас, Свою церкву? 
ні. Він хоче щоб увесь світ шукав теперішню істину. Про це ясно говорив Павло в своїй проповіді в 
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Афінах. «І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і 
призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не
знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас» (Дії 17:26, 27). Виходячи з цього, Бог прагне, щоб 
кожен був шукачем, щоб насправді шукав Його, шукав істину. Шукати Бога значить шукати істину. 
Це одне й те саме.

Ми розглянемо кілька прикладів з Біблії та історії. Перший приклад, який я хотів би розглянути, це 
Корнилій. Він був офіцером римської армії і протягом довгого часу шукав істину. Йому було невідомо 
про існування Христа, він не знав навіть, що існує християнська церква. Корнилій знав юдейську 
церкву, він зрозумів, що релігія юдеїв перевершує його власну. Тому Бог привів до нього Петра.

Богу необхідно було докласти певні зусилля, щоб переконати Петра побачитися з Корнилієм, 
тому що Петро вважав, що язичники не належать до його групи. «Вони не ходять з нами». Він мав 
традиційне мислення, яке перешкоджало прогресу, і Бог очищав розум Петра від цього.

Як виявилось, Корнилій був настільки радий зустрічі з представником істини, який розповів 
йому про Ісуса, що він охоче прийняв істину. Незабаром він охрестився разом з усім своїм домом. 
Цей чоловік справді шукав істину. Ви можете прочитати це в Діях10. Це дуже цікава історія про 
шукача істини.

Наступна історія, яку ми прочитаємо, записана в Діях 8. «А Ангол Господній промовив Пилипові,
кажучи: Устань та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. 
І, вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці етіопської, що був 
над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався, і, сидючи на повозі своїм, 
читав пророка Ісаю. А Дух до Пилипа промовив: Підійди, та й пристань до цього повозу. Пилип же 
підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: 
Як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово 
Писання, що його він читав, було це: Як вівцю на заріз Його ведено, і як ягня супроти стрижія 
безголосе, так Він не відкрив Своїх уст! У приниженні суд Йому віднятий був, а про рід Його хто 
розповість? Бо життя Його із землі забирається…

Відізвався ж скопець до Пилипа й сказав: Благаю тебе, це про кого говорить пророк? Чи про 
себе, чи про іншого кого? А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про 
Ісуса йому. І, як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: Ось вода. Що мені 
заважає христитись? А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той 
відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий! І звелів, щоб повіз спинився. І обидва 
Пилип та скопець увійшли до води, і охристив він його» (Дії 8:26—38).

Це був високопоставлений урядовець при дворі цариці Ефіопії. Він читав, шукав і прагнув 
зрозуміти істину, тому Бог дав йому розуміння цього. Це ще один приклад справжнього шукача.

Третій приклад, який би я хотів навести, це приклад з більш недавньої історії. Звали цього 
чоловіка Роджер Вільямс. Його життя розпочалося в Англії, там він отримав хорошу освіту. Пізніше
він став дисидентом, це викликало конфлікт між ним і владою англіканської церкви, тому він 
вирушив до Америки, яка тільки почала заселятися. Тут він виконав надзвичайну роботу, але 
найбільш відомим він став завдяки своїй діяльності серед американських індіанців. Роджер Вільямс 
подружився з ними, він був надзвичайно відкритим до них. Він вважав їх братами, хоча вони були 
язичниками. Згідно стандартів оточуючих людей індіанці були нижчою расою, язичниками і просто 
відкинутими суспільством. Всі вважали, що їх необхідно навертати, і ні в якому разі вони не можуть
вчити цивілізованих християн. Таким було мислення людей того часу.

Але Вільямс, спостерігаючи за корінними американцями, сказав: «Подивіться. Ці люди не знають
Біблії. В них навіть немає книжок, але вони поважають одне одного, вони ввічливі». Він 
перерахував усі їхні позитивні риси і це його вразило. Ніхто, крім нього, цього не бачив. Чому? 
Тому що Роджер Вільямс був шукачем істини. Він шукав істину і був готовий прийняти її, в якому б
вигляді вона не прийшла. Він не турбувався про традиції. Його не цікавило, до якої церкви ви 
належите, яка ваша національність або ким був ваш батько. Його це не хвилювало. Він лише хотів 
знати, як ви поводитеся і що наповнює вас. Тільце це мало для нього значення.
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Роджер Вільямс ніколи не приєднувався до визнаних церков, тому що бачив, що всі вони мають 
дуже вузьке мислення, тому себе він називав «шукачем істини». Саме таке ім’я він дав собі, і це 
дуже цікаво. Я раджу вам прочитати його історію самостійно.

Ми розглянемо останній приклад шукача і цього разу я хочу, щоб ви побачили, що є ключем для 
успішного пошуку істини. Ми прочитаємо Псалом 25. Бог говорить нам, як ми приходимо до 
істини. «Він провадить покірних у правді, і лагідних навчає дороги Своєї!» (Псалми 25:9). Синонім 
слова «покірний» — це «лагідний, м’який». Істину знаходять ті, хто покірні. Покірність — це 
головна риса, яка допомагає нам знайти істину.

Був чоловік, який названий найлагіднішим на землі. Хто це? Давайте звернемося книги Числа 12.
«А той муж, Мойсей, був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі» (Числа 12:3). 
Мойсей був надзвичайною людиною. Сьогодні майже кожен знає про нього, він також був відомий 
усім людям свого часу. Він був надзвичайною людиною з величезною скарбницею знань. Мойсей 
знав усе про мистецтво Єгипту, про військову силу Єгипту, географічні особливості цієї частини 
світу. Він був одним з перших, якщо не перший, хто записав історію в книзі. Перші п’ять книг Біблії
були написані ним.

Чому він був надзвичайним?
Тому що він був дуже смиренний.
Давайте прочитаємо історію з його життя, яка показує покірність Мойсея і пояснює, чому він так 

багато знав. Ми прочитаємо з книги Вихід 18. Їтро, тесть Мойсея, дав йому пораду, яку він охоче 
прийняв. Подумайте про це. Їтро не був ізраїльтянином — він був мадіанітянином. Ми би сказали, 
що він не належав до колін Ізраїля. Крім того, він дав пораду вождю народа Божого. «І сказав тесть 
Мойсеїв до нього: Недобра ця річ, що ти чиниш. Справді стомишся і ти, і народ той, що з тобою, бо 
ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один!» (Вихід 18:17, 18). В той час під 
керівництвом Мойсея знаходилося більше мільйона людей, і ось приходить чоловік, який радить 
йому не вирішувати проблеми так, як він це робить, тому що це дуже виснажливо.

Як би відреагувала більшість з нас?
«Хто ти такий, щоб зі мною так розмовляти? Чи ти коли-небудь був вождем такого народу? 

Чи ти взагалі це робив?»
Їтро ніколи цього не робив. Він вів свою сім’ю, але давайте продовжимо читати. «Тепер, отже, 

послухай мене, і пораджу тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти для народу в Божих справах, і донесеш 
їхні слова до Бога, і засвідчуй їм Божі заповіді і його закон, і вкажеш їм на шляхи, якими 
ходитимуть в них, і діла, які чинитимуть. І ти підгледи собі з усього народу сильних мужів, що 
бояться Бога, праведних мужів, що ненавидять гордість, і наставиш їх над ними тисяцькими і 

сотниками і пятдесяцькими і десяцькими,
і судитимуть нарід в усі години. А 
надмірно тяжке слово хай принесуть до 
тебе, малі ж суди хай судять вони, і 
полегшать тобі, і поможуть тобі. Якщо 
виконаєш це слово, тебе скріпить Бог, і 
зможеш служити, і ввесь цей нарід піде 
на своє місце з миром» (Вихід 18:19—23, 
Сучасний переклад).

Що би ви сказали про цю пораду?
«І послухався Мойсей голосу тестя 

свого, і зробив усе, що той був сказав» 
(Вихід 18:24).

Чи знаєте ви тепер, чому Мойсей 
названий найлагіднішою людиною за 
всіх? Тому що він був готовий прийняти 
пораду, він не чинив опору і відразу 
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застосовував її в життя. Це ознака смирення. Це шукач, який насправді шукає і знаходить. Такий 
чоловік зростає. В той час Мойсею було приблизно вісімдесят років, але він не втратив здатності 
прислухатись до порад. В цьому віці він продовжував зростати, вчитися і рухатись вперед. Чимало 
людей говорять: «Мені вже вісімдесят років. Мені не потрібно більше вчитися». Але Мойсей не 
говорив цього. Він ніколи не припиняв бути учнем. Ми бачимо, що Мойсей судив себе, і це зробило
його по-справжньому відкритим — відкритим до істини, звідки б вона не приходила.

На цій думці я хочу закінчити наше заняття.
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