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Справжні діти Божі не всі знаходяться в 
церкві. А ті, що в церкві, — не всі Божі діти. 
Як Бог закликає людей в церкву? Які 
характеристики роблять когось членом 
церкви? Це заняття — вступ до теми про 
відкриті двері.

Презентація починається сценкою: двоє молодих людей ловлять рибу. Замість 
ставка вони використовують пластиковий контейнер.]

Естер: Ми тут сидимо з самого ранку, а ще нічого не піймали. Мені вже їсти 
хочеться.

Йоні: Тихо будь, а то ми нічого не піймаємо.
Естер: Сьогодні я збираюся зловити одну, але велику!
Йоні: Тихо будь, а то ти не зловиш навіть маленького карасика. …Гей! У мене 

щось є. Тягне. Вау! Має бути велика.
Естер: У мене теж! Вона майже така сама, як і у тебе.
[Вони витягають дві великі картонні риби на кінці своїх вудок.]
Йоні: Тато дуже зрадіє. Давай. Ходімо.
Андреас: Добре. Дякую.
[До аудиторії] Чи ви бачили риб? Вони добре трималися на гачку.

Вітаємо вас на нашому занятті сьогодні зранку. Тема нашого занятті «Братство 
віруючих», а підзаголовок «Шукачі істини чи ідеалісти?»

Що таке братство або церква? Давайте прочитаємо про це вірш з 1 Коринтянам 
12. «Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло 
одне, так і Христос. Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло одне, чи то юдеї, чи 
геллени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Бо тіло не є один член, 
а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла 
вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла 
воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би 
нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них, як хотів. Якби всі одним 
членом були, то де тіло було б? Отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не 
може сказати руці: Ти мені непотрібна; або голова знов ногам: Ви мені непотрібні. 
Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх 
за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і бридкі наші члени 
отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог 
змішав тіло, і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб
члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним
терплять; і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться» (1 
Коринтянам 12:12—26).

У цих віршах церква порівнюється з тілом. На нашому останньому занятті ми 
розглядали, як мурашок можна порівняти з церквою. Ми побачили, що колонію 
мурах можна розглядати, як супер-організм, що вони всі працюють разом. Кожну 
мурашку можна порівняти з клітиною тіла, яка працює самостійно, кожна клітина 
виконує своє завдання. З церквою так само, як і з тілом, — це означає, що кожна 
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людина в церкві потрібна для виконання певного завдання. Питання полягає в 
наступному: хто належить до церкви?

Ребека: Чи казав нам
Христос, хто належить до
церкви? Чи казав Він нам
щось про це? Ми можемо
прочитати в Матвія 7. «Не
кожен, хто каже до Мене:
Господи, Господи! увійде в
Царство Небесне, але той, хто
виконує волю Мого Отця, що
на небі» (Матвія 7:21).

Питання: Чи можемо ми
завжди бачити, хто виконує
Божу волю?

Чи можемо ми бачити, хто
каже: «Господи, Господи»?
Можемо. Такі люди
знаходяться в церкві і їх легко
можна побачити.

Але ми не можемо бачити, як Бог спілкується з кимось. Іншими словами, ми 
чуємо, як люди говорять, що виконують Божу волю, але ми не можемо бачити, що 
відбувається в потаємній глибині їхніх сердець. Тому ми не можемо бачити, хто 
виконує волю Божу.

На основі цієї різниці, ми можемо розділити церкву на дві групи: Ті, хто каже: 
«Господи, Господи», що є видимою церквою, і ті, хто виконує волю Божу, що 
відноситься до невидимої церкви.

Андреас: Ці групи не 
заважають одна одній. Ми не 
можемо сказати, що ті, хто каже: 
«Господи, Господи», ніколи не 
виконують Божої волі. Ті, хто 
каже: «Господи, Господи» і 
виконує Божу волю, так само, як і 
ті, хто просто виконує Божу волю, 
належать до церкви. Так сказав 
Ісус.

Наступне питання, над яким ми
хочемо подумати: як люди 
приходять до церкви?

Рафаела: Ми хочемо 
розглянути, як Ісус кликав людей 
до Своєї церкви. Є цікава 

ситуація, яка показує це, і ми можемо прочитати її в Луки 5. «І сталось, як тиснувся 
натовп до Нього, щоб почути Слово Боже, Він стояв біля озера Генісаретського. І Він 
побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали
невода. І Він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи 
відплив від землі. І Він сів, та й навчав народ із човна. А коли перестав Він навчати, 
промовив до Симона: Попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід. А Симон 
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сказав Йому в відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не вловили нічого, та 
за словом Твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали і їхній 
невід почав прориватись… І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб 
прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони 
потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: 
Господи, вийди від мене, бо я грішна людина! Бо від полову риби, що зловили вони, 
обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова й Івана, синів Зеведеєвих, що 
були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не лякайсь, від цього часу ти 
будеш ловити людей! І вони повитягали на землю човни, покинули все, та й пішли 
вслід за Ним» (Луки 5:1—11).

Ісус сказав, що Його учні будуть ловити людей. Хто з вас хотів би ловити людей?
А хто з вас хотів би бути зловленою рибою?
Риба, що висить на вудці, мертва. Її з’їдять. Хто хотів би бути такою рибою?
Що мав на увазі Ісус, коли казав, що учні будуть ловити рибу?
Давайте розглянемо контекст. Учні провели цілу ніч, ловлячи рибу, але нічого не 

піймали. Петро був дуже засмучений — не тільки невдачею цієї ночі, але також всією
ситуацією, роботою, яку він виконував разом з Христом, і своїм заняттям рибалки. 
Але Ісус сказав йому не боятись, і додав, що Петро буде ловити людей. За словом 
Христа вони знову закинули невода і вловили дуже багато риби.

Важливим є те, що керував Бог. Він єдиний міг привести риб з моря. Він знає 
глибини океану і знає глибини людського серця.

Андреас: І Він знає, де знаходиться риба.
Рафаела: Так, Він знає, де вона. Подумайте про сценку, яку ми зробили на 

початку зібрання, коли діти ловили рибу і тато похвалив їх. Чи отримав Петро 
похвалу за те, що ловив рибу? Чи це він рибачив? Ні. Він довіряв. Це вирішальний 
аспект того шляху, яким Бог закликає людей, як Він ловить рибу. Але є, навіть, 
більше.

Ребека: Ми прочитаємо іншу притчу, яка більше відкриває Боже відношення або 
метод рибної ловлі. Вона знаходиться в Луки 15. «Наближались до Нього всі 
митники й грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та книжники нарікали й 
казали: Приймає Він грішників та з ними їсть. А Він їм розповів оцю притчу, 
говорячи: Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не 
покине в пустині тих дев’ятидесяти й дев’яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки 
не знайде її? А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І, прийшовши додому, 
скликає він друзів і сусідів, та й каже до них: Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю 
свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного 
грішника, що кається, аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що не 
потребують покаяння!..» (Луки 15:1—7).

Ця притча відкриває багато моментів. Ісус не зацікавлений у рибалці у значенні 
заманювання людей. Він переживає за загублених овець, тому Він лишає дев’яносто 
дев’ять і безстрашно йде назустріч труднощам, поки не знайде її. Ця притча говорить
про наш стан і бажання Ісуса спасти нас. Тому Він притягує нас до Себе.

Але інший важливий момент — загублена вівця знає, що вона загублена. В 
результаті, вона також шукає, як може. Вона не може багато чого зробити, але вона 
знає, що загублена.

Тоді Ісус робить висновок, кажучи: «Говорю вам, що так само на небі радітимуть 
більш за одного грішника, що кається, аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох 
праведників, що не потребують покаяння!..» На небі більше радості від одного 
шукача, ніж від дев’яносто дев’яти, які не шукають і не розуміють своєї потреби.
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Андреас: Є ще один аспект, який стосується нашої частини роботи. Він виражений
в наступній притчі, яку Ісус розповів після цієї. «Або яка жінка, що має десять драхм,
коли згубить драхму одну, не засвічує світла, і не мете хати, і не шукає уважно, аж 
поки не знайде? А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже: Радійте зо 
мною, бо знайшла я загублену драхму! Так само, кажу вам, радість буває в Божих 
Анголів за одного грішника, який кається» (Луки 15:8—10).

Тут так само ми бачимо вираз радості, але тут висвітлений інший аспект — 
старанність. Що жінка робила усіма своїми силами? Вона прибирала в домі дуже 
старанно, тому що бруд приховав монету.

І хоч вівця знає, що загублена, монета цього не знає. Завдяки старанності жінки 
монета знаходиться. Це інший аспект, через який можна побачити, як закликаються 
люди. Перша частина заклику — Боже керівництво, тому що тільки Він знає, де 
знаходиться вівця або монета. По-друге, Його любов, яка шукає вівцю або монету, 
поки не знайде. По-трете, Він закликає людей через старанність Своїх 
співпрацівників, які прибирають цілий будинок, поки не знайдуть монету, і вони не 
зупиняються в прибиранні.

Я впевнений, що у вас була така ситуація, коли ви щось загубили, і ця річ була 
дуже важливою — ключ від машини, наприклад. Це траплялося майже з кожним, і 
наскільки напружено ви шукали те, що згубили? Ви дуже старанно шукали, поки не 
знайшли її, і саме аспект старанності пошуку відкритий у цій притчі.

Ми хотіли б запитати наступне: що робить людину членом церкви? Ми 
розглянемо наступні характеристики. Припустимо, хтось дружньо настроєний та 
відкритий. Чи це хороші передумови? Чи вони роблять когось членом церкви? 
Давайте скажемо, люди цінують. Вони говорять, що те, що ми робимо, дуже добре. 
Чи це робить їх членами церкви? Вони терпимі. Вони підбадьорюють і підтримують 
нас. Вони безкорисні. Вони кажуть, що те, що ми робимо, більш важливо, ніж те, що 
роблять вони. Вони також реформатори. Це значить, що вони люблять здоровий 
спосіб життя. Вони також дбають про навколишнє середовище. Вони справжні 
реформатори. Вони навіть думають, як ми. І вони співпрацюють з нами.

Я щось пропустив чи перелік нарешті закінчився?
Що ви про це думаєте?
Гізела: Нічого не було сказано 

про пошук або відчуття потреби.
Ребека: Перед тим, як я 

приїхала в Дікендорф, я дружила 
з хлопцем — це були найбільш 
серйозні відносини, які я мала до 
того часу, — у нього були деякі 
риси характеру, які я справді 
цінила. Він був першою людиною,
якому я довірила свої питання 
щодо релігії. Він слухав з 
відкритістю та розумінням, і я 
бачила, що він розуміє, про що я 
говорю. Він був терпимий і 
виглядало, що у нас схожі думки. 
Але я тут, а його тут нема. Чому?

Тоді я сподівалась, що він піде зі мною, і я думаю, що такий досвід мали багато-хто
з вас. Одного разу я прочитала йому розділ «Запрошення» з Христос — надія світу, 
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тому що цей розділ дуже сильно вплинув на мене. Коли ми віддаємо наше життя 
Христу, Він піклується про всі наші потреби. Але цей розділ зовсім не вплинув на 
мого друга. Я побачила його реакцію — це викликало в нього страх. Він не хотів 
віддати контроль Христу.

Тоді він сказав мені: «Ти іди. Я не піду з тобою, але ти іди вперед з цим, адже я 
бачу, що саме це тобі потрібно». Довгий час я згадувала його рішення із схваленням 
та повагою, але сьогодні я бачу, що одного елементу якраз не вистачало.

Цінити істину або думати, що вона подібна до моєї, — цього недостатньо. Навпаки,
ми повинні бачити перлину і її цінність, про це ми можемо прочитати в Матвія 13. Я
також повинна сказати, що цей текст дуже вразив мене на початку мого досвіду. 
«Подібне ще Царство Небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде 
одну дорогоцінну перлину, то йде, і все продає, що має, і купує її» (Матвія 13:45, 46).

Чому він продав усе? Чи він казав: «Ну, тепер мені треба продати усе, щоб 
отримати цю перлину»? Ні. Він бачив цінність перлини, природним чином усе інше 
втратило свою цінність в порівнянні з нею.

Андреас: Він не відчував, що віддати все — це тяжка вимога.
Ребека: Правильно.
Андреас: В Біблії є приклад того, хто знаходився на межі царства, але був занадто 

багатим в цьому світі. Він записаний в Луки 18. «І запитався Його один із 
начальників, говорячи: Учителю Добрий, що робити мені, щоб вспадкувати вічне 
життя? Ісус же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, тільки 
Сам Бог! Знаєш заповіді: Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй 
неправдиво, шануй свого батька та матір. А він відказав: Усе це я виконав від 
юнацтва свого! Як почув це Ісус, то промовив до нього: Одного тобі ще бракує: 
Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся 
тоді, та й іди вслід за Мною! А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми 
багатий» (Луки 18:18—23).

Юнак був дуже близько до царства, але не в ньому. Чого йому бракувало? 
Очевидно, безумовної відданості або відмови. Іншими словами, він не був 
безумовним шукачем.

Рафаела: Хто такий 
беззастережний шукач? Що це 
значить? Це значить шукати 
істину. Але що значить шукати 
істину? Це значить шукати Божу 
волю. Я можу шукати істину в 
багатьох різних сферах життя. Я 
можу шукати істину про 
харчування або деякі аспекти 
науки.

А що означає шукати Божу 
волю? Якщо я насправді 
зацікавлений в пошуку волі 
Божої, тоді я не можу робити 
нічого іншого, як тільки 
виконувати Його волю, коли я 

знайду її. Якщо я не хочу виконувати Його волю, тоді я насправді не шукаю її.
Андреас: Чи це зрозуміло? Якщо я хочу виконувати Божу волю, тоді я буду шукати

її. Але якщо я насправді не хочу виконувати Його волю, тоді я завжди буду шукати, 
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але ніколи не знайду, тому що я не маю справжнього бажання знайти Божу волю, 
тому що тоді мені доведеться виконувати її.

Багатий молодий управитель міг відповісти щось на пропозицію Ісуса продати все,
що він мав. Він міг сказати, що він не може продати все, але ні, він просто пішов геть.
Він перестав шукати. Він шукав до цього моменту, але тоді він відчув: те, що він 
знайшов, цього забагато, і він не хоче робити цього.

Те, що ми хотіли показати на цій діаграмі, стосується початку нашого заняття. Не 
ті, хто говорить: «Господи, Господи», увійдуть в Царство небесне, але ті, хто виконує 
Божу волю. А ті, хто виконує Божу волю, також шукають її. Ті, хто шукає Божу волю, 
шукають істину безумовно.

Вони належать до невидимої церкви. Ми не бачимо невидимого. Ми не можемо 
точно сказати, хто належить до цієї церкви, тому що ми не знаємо, куди Ісус веде 
кожну особистість. Але ясною передумовою, яку ми можемо зрозуміти, — це бути 
безумовним шукачем істини.

Для того щоб проілюструвати це, ми хочемо описати рибацьке судно, з якого 
закинули невода. Це судно зображає церкву. Невід — це євангеліє. Риба не 
виривається зі свого природного середовища тільки заради того, щоб десь померти, 
щоб її з’їли. Притча не вчить нас такому, але багато-хто сприймає це таким чином, 
тому вони не хочуть євангелія. Тому нам потрібно сказати людям про іншу притчу, 
яку дав Ісус, про загублену вівцю.

Цими думками ми хотіли поділитися з вами сьогодні з ранку, і ми хотіли би 
закінчити на цьому презентацію. У нас є багато інших думок на цю тему, але ми 
хотіли підсумувати найважливіші з них.
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