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Засуджувати чи  
не засуджувати?

Мені було майже п’ятнадцять років, коли 
я вперше почула фразу: “Не судіть, щоб і вас 
не судили”. Її сказав мій кращий на той час 

невіруючий друг Адам, якому, безперечно, не варто 
було цитувати Біблію. Я тоді сказала, що одному 
нашому знайомому, Тому, не треба було проводити 
ніч у готелі з одруженою людиною.

“У них вільні стосунки, його дружина не проти. 
Це їхнє рішення, і всі задоволені. Не будь ханжею, – 
сказав Адам, а потім пустив у хід важку артилерію. – 
У  будь-якому випадку, я думав, що ти християнка? 
Хіба ти не знаєш, що в Біблії сказано: «Не судіть»?”

“Правда?” – запитала я. Для мене це було новиною. 
Я завжди думала, що нашим завданням було показати 
світу, як жити правильним, моральним життям.

 Погляд  
        вглиб
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“Сам Ісус сказав це в першому вірші сьомого роз-
ділу Євангелія від Матвія: «Не судіть, щоб і вас не 
судили»”, – заявив Адам.

Я впала в ступор. Заперечити було нічого. Якщо Ісус 
сказав не судити, я не мала права засуджувати сво-
боду Тома в зраді дружині, гомосексуальності, розбе-
щеності або в будь-чому іншому, що я раніше вважала 
неправильним. Я пішла додому, відкрила Біблію  – 
і дійсно, там чорним по білому були написані саме ці 
слова. 

З тих пір я не раз чула цитату з Євангелія від Мат-
вія 7:1, частіше від невіруючих. Зазвичай її використо-
вували в тому сенсі, що Ісус вчив нас приймати будь-
який спосіб життя чи переконань, і що ми не повинні 
коментувати правильність або неправильність чужого 
вибору. Але чи дійсно це те, чого Він навчав?

Деббі Фрайлік “Хліб Наш Насущний”
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Засуджувати чи  
не засуджувати?

Будь-який біблійний текст варто читати 
в його контексті. Це означає, що ми не можемо 
вирвати вірш із абзацу чи книги і надати йому 

значення, яке суперечить всьому іншому. Євангеліє 
від Матвія 7:1 – чудовий приклад. Ось цей вірш у його 
контексті:

“Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити 
будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете 
міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата 
свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці 
не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай 
вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у влас-
ному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного 
ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока 
брата твого” (МАТВІЯ 7:1).

Ісус не говорив про те, що ми повинні уникати будь-
яких суджень. Він сказав, що ми не повинні лице-
мірити в цьому. Наш природний інстинкт – бачити 
недоліки і проблеми інших людей, ігноруючи власні. 
Ісус не просто говорив: “Не судіть”. Він застерігав 
нас не тикати пальцем у людей. У цій частині Своєї 
проповіді Він говорив про лицемірство релігійних  
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діячів того часу. Частина їхньої помилковості поля-
гала в завищеній думці про самих себе і в зневаж-
ливому ставленні до інших. Вони були зарозумілі 
і нетерпимі.

Між судженням і нетерпимістю є важлива різниця. 
Як християни, ми повинні судити (або розрізняти) 
між добром і злом, хорошим і поганим. Але в нас не 
повинно бути засуджуючої категоричності. Той, хто 
оцінює інших з почуттям власної переваги, пово-
диться не по-християнськи, а як фарисей з притчі, 
розказаної Христом:

“Два чоловіки до храму ввійшли помолитись, один 
фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так 
молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як 
інші люди: здирщики, неправедні, перелюбні, або як 
цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю деся-
тину з усього, що тільки надбаю! А митник здалека 
стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але 
бив себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до 
мене грішного!.. Говорю вам, що цей повернувся до 
дому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, 
хто підноситься, буде понижений, хто ж понижа-
ється, той піднесеться” (ЛУКИ 18:10-14).

Фарисей дотримувався всіх правил, щоб жити 
побожним життям, але при цьому дивився на інших 
зверхньо. А митник багато грішив, однак, розумі-
ючи це, прийшов до Бога в повному смиренні та впо-
коренні. Він був тим, хто “повернувся до дому свого 
більш виправданий”.
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В основі засуджуючого від-
ношення лежить гордість. 
Ми почуваємо себе кращи-
 ми за інших, коли бачимо 
їх  ні помилки, труднощі, не -
стачу знань Біблії або нез-
ріле духовне життя. Це від-
ношення, яке ділить гріхи 
і способи життя на “кращі” та 
“гірші”. А Христос у Єванге-
лії від Луки вчить тому ж, що 
і Павло в Посланні до римлян: 
“Нема праведного ані одного” 
(РИМ. 3:10). Фарисей і митник 

обидва потребували Божого прощення, але тільки 
один із них усвідомив це. Немає значення: ведемо ми 
зовні благочестиве життя (як фарисей) або зіпсували 
все, що тільки могли (як митник), – ми всі без винятку 
потребуємо в Бозі, а також один в одному.

Серед Ісусових слухачів було багато релігійних 
начальників. Дійсно, їхнє життя не було таким, як 
у “митників і грішників” (ЛК. 15:1). Але, як і багато хто 
з нас, вони забули, що гордість і зарозумілість – такі 
самі гріхи, як крадіжка, обман або розпуста.

Ісус зовсім  
не говорив про 

те, що ми повинні 
уникати будь-

яких суджень. Він 
сказав, що ми не 

повинні бути 
лицемірами  

в цьому.
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Уникайте осудження

Якщо нам дозволено судити себе та інших, 
то як це робити правильно? Як вирішувати 
складні проблеми, які виникають у наші дні, не 

стаючи зарозумілими або нетерпимими до людей?
Для деяких єдина відповідь: ніколи ні в що не вплу-

туватися. Але ігнорувати керівництво Біблії та при-
криватися заявами на кшталт “не мені судити” – 
означає робити вигляд, що Бог ніколи не давав нам 
вказівок про те, що Він від нас очікує. Але Він давав! 
Бог очікує, що ми скористаємося ними. Отже, як ми 
можемо дотримуватися вчення Слова Божого, уника-
ючи осудження?

Ми не “кращі”
Згадую, як мій знайомий агностик засуджував 

людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією, як 
“огидних” і “мерзенних”. Я запитала його, чи думає 
він, що він кращий за них, на що отримала миттєву 
відповідь: “Звичайно, так”. Саме так, як фарисей із 
притчі.

Часто те, що ми засуджуємо в людях, не представ-
ляє проблем для нас самих. Мій друг ніколи не вда-
вався до розпусти і, перебуваючи на відстані від цього 
гріха, дивився на нього зверху вниз. Однак у Посланні 
до римлян сказано: “Нема доброчинця, нема ні 
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одного” (В. 12). Якщо нас помістити в особливі умови 
або піддати особливому впливу, то всі ми звернемо на 
якийсь недобрий шлях. І дійсно, ніхто з нас не кращий 
за інших.

Коли ми бачимо когось, хто потрапив у наркоза-
лежність чи зраджує, ми можемо подумати: “Тільки 
подивіться, що вони виробляють”, у той час, як нашою 
першою думкою має бути: “На його місці міг би бути 
я”. І навіть якщо наше життя зовні виглядає досить 
пристойним і гідним, як у фарисея, чи може хтось із 
нас дійсно сказати, що немає темних куточків, ніяких 
ганебних секретів, “скелетів у шафі”? Як воно буде, 
якщо вивести їх на світло? Наскільки ми будемо від-
різнятися від тих же наркоманів чи розпусників?

Ми не знаємо мотивів інших людей
Те, що ми бачимо вчинки інших людей, не озна-

чає, що ми знаємо, що відбувається в їхньому серці 
та розумі. Деякі люди можуть виглядати достатньо 
пристойно, але бути гордими егоїстами. Інші, на наш 
погляд, роблять все неправильно, але всередині вони 
намагаються залишатися поруч з Ісусом, благаючи 
Його змінити їх. “Тому не судіть передчасно нічого, 
аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці 
темряви та виявить задуми сердець” (1 КОР. 4:5).

Хоча ми можемо бачити погане в людях, це не 
повинно бути підставою для осуду. В Євангелії від 
Луки 7:36-50 міститься історія про жінку, яка пома-
зала ноги Ісусу особливими пахощами і витерла їх 
своїм волоссям. Фарисей Симон, у будинку якого це 
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сталося, знав, що вона “грішниця” (В. 39). Він відчував, 
що знає її краще, ніж Ісус. Адже пристойна людина 
ніколи не дозволила б такій жінці наблизитися до 
себе. Але Ісус все розумів. Він знав, що вона грішниця. 
І Він також знав, що вона служить Йому з подяки за 
прощення.

Жінка з цієї історії не виглядала так, ніби в неї все 
добре. Але вона всім серцем любила Христа і хотіла 
слідувати за Ним. Не нам судити, наскільки близькі 
інші люди до Ісуса і як сильно вони люблять Його. 
Тільки Бог бачить людські серця (ДИВ. 1 СОЛ. 2:4; ЄВР. 4:12; 

РИМ. 14:10-12). Одного разу кожен із нас “сам за себе 
дасть відповідь Богові” (РИМ. 14:12). Отже, судити спра-
ведливо може тільки Він.

Ми не можемо вважати,  
що люди з іншими поглядами  
обов’язково неправі
“Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. 
А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, Бог 
бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого 
раба? Він для пана свого стоїть або падає; але він 
устоїть, бо має Бог силу поставити його” (РИМ-

ЛЯН 14:3-4).

Я познайомилася з Софією, коли наші донечки 
почали товаришувати в школі. Їхня сім’я була христи-
янською, як і наша, але я завжди почувалася напру-
женою з ними. Ми були різними. Одного разу ми 
заговорили на цю тему, і Софія сказала: “Так, ми 
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раніше вірили як і ви, а потім 
знайшли кращу церкву. Там 
прекрасний пастор, і він від-
крив нам очі”. Що можна було 
з цим зробити? Вона “вва-
жала”, що ми помиляємося, 
а вона права.

Кожен раз у компанії Софії 
я відчувала незручність: скла-
далось враження, що я не маю 
права на свою думку, тому що 
я не така духовна, як вона. 

Ми можемо ба-
чити щось пога-

не в людях, але це 
не повинно бути 

підставою для 
наших суджень 

про них.
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Як потрібно судити

Істина в тому, що християни повинні судити, тобто 
розрізняти між добром і злом, правильним і непра-
вильним. Нам потрібна така розсудливість як в сер-

йозних питаннях, так і в повсякденному житті, щоб 
приймати рішення, які подобаються Богові. Ось деякі 
сфери, у яких ця здатність особливо важлива:

До кого звертатися за тлумаченням Біблії
Одне із частих повелінь Нового Заповіту – розріз-

няти істинне біблійне вчення і фальшиве. Нам ска-
зано, що неправдивих вчителів можна розпізнати за 
плодами, тобто по тому, як вони живуть (МТ. 7:15-20), 
а ще по тому, що їх красномовні слова не відповіда-
ють істині Писання (РИМ. 16:18).

Тут ви можете сказати: “Зачекайте. Ви ж самі ска-
зали, що нам не можна судити про духовність інших 
за зовнішнім виглядом!” Це правда, але при цьому 
апостол Павло застерігає нас, щоб ми “остерігалися 
тих, хто чинить розділення й згіршення проти науки, 
якої ви навчилися, і уникайте їх” (В. 17).

Ми не повинні дозволяти всякому бажаючому про-
повідувати чи керувати церквою. Якщо в житті цієї 
людини не проявляється Божа дія, то ми можемо 
зробити висновок, що він не гідний бути вчителем, 
а якщо його вчення викликає питання і суперечить 
Біблії, то тим більше.
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Повторюся, наше судження в цьому випадку не поля-
гає в тому, що ми вважаємо себе кращими, ніж ті, хто 
впав у єресь або не вміє поводитися з Біблією. Ми оці-
нюємо реальне положення справ і прагнемо захистити 
себе і церкву від усього, що може відвести нас від Бога.

Чисте життя
У багатьох місцях Нового Заповіту нам сказано 

триматися подалі від людей, які називають себе хри-
стиянами, але при цьому живуть гріховним життям 
(1 КОР. 5:11). У іншому місці Павло пише, щоб ми “цура-
лися кожного брата, що живе по-ледачому, а не за 
переданням, яке прийняли ви від нас” (2 СОЛ. 3:6).

Більшість із нас, імовірно, намагаються не робити 
таких суджень про людей. Адже ми знаємо, що Ісус 
учив любити і прощати. Однак всі повеління Біблії 
важливі й вимагають виконання. Тому ми повинні, 
з одного боку, виявляти милосердя і любов, а з іншого, 
розпізнавати людей або навіть церкви, які не чинять 
згідно з Божим Словом. Господь каже нам зберігати 
себе і “цуратися” таких.

Важливо пам’ятати, що ці попередження відно-
сяться конкретно до церковного життя. Нам не ска-
зано триматися подалі від невіруючих. Ісус проводив 
багато часу з “грішниками”. Він їв із ними за одним 
столом (МТ. 9:10). Нам потрібно зберігати себе й інших 
від тих, хто намагається негативно вплинути на нашу 
віру. Христос має бути ясно видний у нас і в наших 
церквах. А наше ставлення до людей повинно відо-
бражати Його любов і турботу.
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Іноді захист церкви просто означає молитися за тих, 
у кого виникли проблеми. В інших випадках можуть 
знадобитися більш жорсткі міри. Керівники церкви 
мають владу “вилучати” таких людей з членів церкви 
(1 КОР. 5:13). Знову-таки, мова не йде про перевагу над 
ними, і, звичайно ж, цим людям як і раніше можна 
приходити до церкви. Але на всіх християнах лежить 
відповідальність один перед одним і зовнішнім сві-
том за те, щоб показувати, що означає слідувати за 
Христом. Ми захищаємо себе, щоб зберегти в нашому 
житті Його образ, необхідний для свідчення світові. 
Якщо в наших церквах є люди, які регулярно відсту-
пають від біблійного вчення, то буде гірше, якщо ми 
їх проігноруємо або вирішимо бути “толерантними”. 
А якщо ми їх дійсно любимо, то будемо виправляти 
і всіляко намагатися повернути їх до спілкування 
з Богом.

Попередження для нехристиян
Чи можна вважати засудженням, якщо ми гово-

римо людям, що вони грішать, і що деякі їхні вчинки 
можуть призвести до сумних наслідків? Чи не буде 
проявом любові просто промовчати і дозволити їм 
робити те, що вони хочуть?

Ось приклад, як це може виглядати на практиці. 
Кілька днів тому моя донька підліток приймала 
ванну. Я проходила повз і з жахом помітила протягну-
тий під дверима ванної кімнати електричний подов-
жувач. Близько року тому п’ятнадцятирічну дівчинку 
вбило струмом від того, що вона, лежачи у ванні,  
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впустила у воду телефон, підключений до подовжу-
вача. Хіба я не повинна була попередити свою доньку 
про небезпеку?!

Звісно, я підняла крик. На щастя, вона ще не встигла 
підключити телефон до розетки! Звичайно, я вийшла 
з себе, як і будь-яка нормальна мама в цій ситуації. 
Витріщивши очі та розмахуючи руками, я почала кри-
чати, що вона мало не вбила саму себе! Чому я це 
робила? Чому б просто не дозволити їй самій вирішу-
вати, що робити, а потім платити за наслідки? Тому 
що могло бути пізно! Дівчинці загрожувала реальна 
небезпека, і я поспішила попередити її, бо я її люблю, 
і тому що це загрожувало її життю.

Гріх також смертельно небезпечний, і навіть гірше. 
Його наслідки вічні та жахливі. Ісус багаторазово 
попереджав про це людей (ДИВ. МР. 9:43-48; ЛК. 13:1-5). 
Якщо ми дійсно віримо, що нашим невіруючим дру-
зям і родичам загрожує вічна загибель, то найголов-
нішим проявом нашої до них любові буде прагнення 
попередити їх і закликати звернутися до Христа за 
прощенням. Ми повинні судити про небезпеку шляху, 
на якому вони знаходяться, без зарозумілого засу-
дження їх самих. Нашою головною метою має бути 
бажання привести їх до Спасителя.
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Судити треба,  
не можна засуджувати

Деякі люди випромінюють позитив. З ними 
легко бути самим собою і знати, що вас при-
ймають і люблять, а не оцінюють і судять. 

Мені теж хочеться бути такою. Однак у мене занадто 
тверді переконання, як і в моєї подруги Софії, про те, 
що добре, а що погано. 

Кожному із нас потрібно подумати і зрозуміти, що 
значить судити, але не засуджувати. І ще нам потрібна 
допомога інших християн. Особисто для мене в цій 
сфері є кілька важливих принципів:

Спочатку судити себе. Ісус сказав: “Чого в оці брата 
свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не 
чуєш?” (МТ. 7:3). Довіряючи своє життя Богу, я завжди 
повинна застосовувати біблійне вчення в першу чергу 
до себе. Легко слухати проповідь і думати: “Ось йому 
треба про це подумати”. Насправді, якщо ми поба-
чимо власні недоліки і будемо намагатися їх випра-
вити з Божою допомогою, то станемо більш співчут-
ливими і терплячими до проблем інших.

Застосування Біблії спочатку до себе також означає, 
що підставою для моїх суджень є Боже Слово, а не моє 
власне серце. Інакше багато моїх суджень звелися б 
до моїх особистих стандартів і переваг. Єдине місце, 
звідки повинні виходити наші судження, – це Біблія. 
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Тільки Бог має право визначати, що добре, а що 
погане. Нашим керівництвом має бути Його Слово, 
а не наші думки, потреби або досвід.

Вислуховувати людей. Я намагаюся ніколи не вва-
жати себе на сто відсотків правою (або єдиною, хто 
має правильний погляд) на тій підставі, що я завжди 
так вважала або побачила щось схоже в Біблії. Інші 
погляди гідні того, щоб з ними ознайомитися, обмір-
кувати їх і перевірити у світлі біблійного вчення. Крім 
того, це покаже людям, що ми їх цінуємо.

Визнавати, що ми знаємо не все. Щодо деяких 
духовних питань у мене є тверді погляди і переко-
нання. Але є знавці Біблії та просто хороші християни, 
які вважають по-іншому. Цілком можливо, що вони 
знають те, чого не знаю я. Можливо, я помиляюсь. 
Щоб бути впевненими, що наша позиція правильна, 
потрібно на всі сто відсотків розібратися в  даному 
питанні, що навряд чи можливо. Ми повинні бути від-
криті для настанов і виправлень.

Поважати інших, навіть якщо вони відкида-
ють Божу волю. У мене є декілька друзів, чиї пере-
конання суперечать ясному вченню Біблії. Я знаю, що 
вони помиляються, але все одно їх люблю. Я ціную 
їх як людей, що мають право думати не так, як вчить 
Святе Письмо, і продовжую молитися, сподіваючись, 
що вони навернуться до Христа. Але навіть якщо 
цього не станеться, я зроблю все, щоб вони не відчули 
з мого боку будь-якого приниження.

Коли християни виступають проти гріха, їх часто 
звинувачують у нетерпимості. Але Ісус ніколи не вчив 
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нас миритися з усім підряд. Розбіжності в поглядах 
цілком можуть існувати, але зневага – це питання не 
поглядів, а стану серця. Ми покликані любити людей, 
які живуть у гріхах, тому що самі нітрохи не кращі. 
Божа благодать потрібна нам так само, як і їм.

“А раб Господній не повинен сваритись, але бути 
привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, 
що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм 
не дасть покаяння, щоб правду пізнати” (2 ТИМО-

ФІЯ 2:24:25).

У міру того, як ми більше пізнаємо Бога, змінюється 
і наш розум (РИМ. 12:1-2), але не в тому сенсі, що ми ста-
ємо кращими за інших. Ми стаємо мудрішими і більш 
проникливими, краще розуміємо, що добре й приємне 
Богу. І ми використовуємо це розуміння, щоб допома-
гати іншим, направляючи їх до Христа. Так виглядає 
богоцентричне судження в дії. Це не означає, що наші 
слова завжди будуть приймати, але це означає, що ми 
будемо робити все можливе, щоб поширити у  світі 
Божу любов і благодать. Давайте зростати в розумінні, 
що означає жити для Бога, і закликати до цього ото-
чуючих.

_______

Інші теми брошур серії “Погляд вглиб” 
ви можете читати безкоштовно за адресою: 

ukrainian-odb.org/ld/.
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