
ДЕНЬ 3. МИЛІСТЬ

Матвія 18:21-35
21 Тоді Петро підійшов до Ісуса й сказав: «Господи, скільки разів я маю прощати свого брата,
коли він грішить проти мене, може, сім разів?» 22 Ісус йому відповів: «Кажу тобі, що не лише
сім разів. Ти мусиш прощати його навіть коли він згрішить проти тебе сімдесят сім разів! 23
Отже, Царство Небесне подібне до царя, який вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами.
24 І як тільки він почав це робити, привели до нього боржника, який був винен десять тисяч
талантів. 25 Оскільки той не мав, чим сплатити борг, цар наказав продати його разом з жінкою,
дітьми та майном, що той мав, аби повернути гроші. 26 Тоді слуга впав на коліна і почав
благати: „Зажди трохи і, клянуся, я поверну все!” 27 І змилосердився цар, простив той борг і
відпустив його. 28 Коли слуга пішов, то знайшов одного зі своїх побратимів, який був винен
йому сто динарів, схопив того за горло і сказав: „Поверни все, що винен мені!” 29 Той упав на
коліна й почав благати: „Зажди трохи, і я поверну все!” 30 Але перший слуга відмовив, пішов і
кинув його за грати на весь час, аж доки не сплатить борг. 31 Коли інші слуги побачили, що
сталося, то дуже обурились і пішли розповіли про все хазяїну. 32 Цар покликав того слугу й
мовив до нього: „Ти — негідний рабе! Я простив тобі весь твій борг, бо ти благав мене! 33 То
хіба ти не мусив так само виявити милосердя до свого побратима, як я це зробив?” 34 І,
розгнівавшись, він звелів покарати слугу і тримати у в’язниці, аж доки той не сплатить усе
вповні. 35 Ось як Мій Отець Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас від усього серця не
простить брата чи сестру свою».

Політик руйнує довіру виборців. Батько не зміг захистити дитину. Близький друг зраджує вашу
довіру. Працівник судить вас неправильно. Чоловік – невірний. Партнер краде гроші. Ми чуємо
про такі ситуації кожен день. А деякі з них, можливо, прожили ви самі. Ці гріхи, вчинені проти
вас, залишають емоційні рани.

У наступні дні ми розглядатимемо прощення інших. Прощення – це ключ до свободи у вашому
житті. Можливо, це навіть ключ до здоров'я. «Непрощення» може бути коренем фізичної
хвороби. Це може «заморозити» ваші дружні стосунки з Богом. Непрощення руйнує стосунки.
Можливо, найбезглуздішою історією є справжня історія про чоловіка та дружину, у яких була
суперечка і вони не могли пробачити. Вони накреслили лінію на підлозі посередині будинку і
зайняли різні його половини до кінця життя. Вони вирішили не розмовляти один з одним
наступні 28 років!

Декілька років тому на Близькому Сході терористи викрали кілька американців. Заручники були
у наручниках по парах протягом 7 місяців, перш ніж їх відпустили. Один американець зізнався,
що не розмовляв із чоловіком, з яким вони були в парі, більшу частину часу, тому що вони
посперечалися через щось незначне.

Чи є хтось, з ким ви не розмовляєте? Прощення відчиняє двері в'язниці та відпускає нас на
волю.

Прочитайте Матвія 18:21-22. Як ви вважаєте, що означає Ісусова відповідь?

Прочитайте вірші 23-25. Уявіть себе на місці героя історії. Запишіть свої думки, представляючи
себе як:



1) немилостивого раба;
2) царя;
3) слугу, який був кинутий у в'язницю.

Чому раб мав бути милостивим?

Що неправильного у діях раба, який не прощає?

З одного боку, це непросте вчення. Навіщо бути милостивим, коли хтось завдав вам такого
величезного болю? Це як гірка таблетка, яку потрібно проковтнути. Спочатку хтось завдав вам
болю. А потім Бог хоче, аби ви прощали. «Якщо я не можу досягти справедливості, хіба я не
можу просто зневажати їх, Господь?» Ні. Ісус серйозно нам каже: «Так і Отець Мій Небесний
вчинить з вами, якщо не простить кожен із вас від серця брата свого та гріхів його».

Але, як завжди, шляхи Божі дають життя. Єдине зло, яке можна додати до того, що вже було
заподіяно через первісний гріх, це гіркота, яку ви носитимете у своєму серці. Бог наказує
прощати інших заради вас самих. Він знає, що все уповільнює свій хід, коли ви тримаєте гріхи
інших проти них. Гіркота – це відчинені двері для бісів. Дехто вірить, що саме про це йдеться у
вірші 34: «віддав його мученикам». Ви можете зустріти людей, які перебувають у в’язниці, яку
вони самі й створили, лише тому, що не хотіли відпустити когось на волю через прощення.

Хороша новина полягає в тому, що прощення – можливо! Бог велить нам робити тільки те, що
нам можливо. Можливо прощати інших та отримати зцілення ваших ран. Прощення – це часто
шлях до подолання руйнувань, які завдав гріх. Господь хоче, щоб ви зцілилися. Можливо, ви
пробачили комусь, а гнів через несправедливість знову накопичився усередині вас. Іноді це
процес, але можливо звільнитися від почуття страху та засмучення.

Як таке може бути можливе? Яким чином я можу звільнити людину, організацію чи навіть уряд,
які згрішили проти мене? Тільки коли я бачу, що я сам у неоплатному боргу перед Богом (який
Він повністю пробачив – мені не потрібно намагатися оплатити його), тільки тому я можу вільно
прощати те, що інші зробили щодо мене. Коли я бачу себе як слугу, якому були прощені
мільйони, я можу пробачити гріхи інших, навіть коли вони приносять величезну шкоду мені.


