
Тиждень 6
СВОБОДА ЦАРСТВА: ПРОЩЕННЯ
ДЕНЬ 1: СИЛА СПОВІДІ

Вірш для запам'ятовування: 1 Івана 1:9
Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він, вірний і праведний, щоби простити
нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності.

Прочитайте Псалом 31
1 Псалом Давида. Повчання. Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи.
2 Блаженний чоловік, якому Господь не порахує гріха, і в чиїх устах немає підступу.
3 Оскільки я замовк, мої кості зістарілися від того, що я стогнав увесь день.
4 Вдень і вночі тяжіла наді мною Твоя рука; коли мене прошило терня, я став зовсім нещасний.
(Музична пауза).
5 Я усвідомив свій гріх і не приховав свого беззаконня, а сказав: Я признався Господу у своєму
беззаконні. І Ти простив провину мого [серця].
(Музична пауза).
6 За це буде молитися до Тебе всякий праведний у відповідний час, тож навіть у велику повінь
води не наблизяться до нього.
7 Ти для мене — притулок від утисків, що обсіли мене. Радосте моя, визволи мене від тих, які
оточили мене.
(Музична пауза).
8 Навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою маєш іти; зосереджу на тобі Свій погляд.
9 Не будьте, як кінь та осел, які не мають розуму, челюсті яких треба загнуздати вуздечкою і
намордником, коли до тебе не підходять.
10 Численні болячки в грішника, а того, хто покладає надію на Господа, оточуватиме милість.
11 Веселіться в Господі, радійте, праведні, величайтеся всі, у кого щире серце!

Прочитайте Якова 5:13-16
13  Як хтось між вами страждає, нехай молиться. Як хтось радіє, нехай співає псалми.
14  Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів Церкви, і хай помоляться над ним,
намастивши його олією в Ім’я Господнє.
15  І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому
будуть прощені.
16  Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має
велику силу ревна молитва праведного.

Коли ми говорили про молитву, то казали, що ми щодня просимо у Бога: «Пробач нам гріхи
наші, як і ми прощаємо боржників наших». Сповідання є ключем до отримання Божої милості.
Ви помітили, що дуже важко бути цілком чесним із самим собою? Нам ненависно визнати, що
ми неправі, що у нас є проблема чи потреба. Але вміння визнавати свої гріхи та слабкості є
важливим у розвитку характеру людини Царства.

Прочитайте Псалом 31. Хто благословенний?



Прочитайте вірші 3-4. Що відбувається, коли ми пригнічуємо почуття провини?

Читайте вірш 5. Як ми можемо звільнитися?

Прочитайте вірші 8-9. Якого серця шукає Господь?

Сповідання — це коли ми погоджуємося з Богом, що те, що ми зробили, було гріхом. Чи не
правда, що нас освіжає швидке усвідомлення та визнання того, що ми не маємо рації? Коли ми
виправдовуємо наш гріх, нас це вимотує.

Ви визнаєте, що те, що ви зробили, було гріхом, без жодних виправдань, і що ви зробили це.
Можливо, вам сумно через те, що ви це зробили, але тут важливо бути чесним і взяти на себе
відповідальність. "Я зробив це. Це я зробив. Я був не правий. Я прошу вибачення".

Вірш цього тижня 1 Івана 1:9 «Якщо визнаємо наші гріхи, то Він, бувши вірний і праведний,
простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди». Подолання гріха починається з
очищення перед Богом. Якщо ви згрішили — це двері, щоби повернутися. Ви можете
звинувачувати інших, вигадувати виправдання, але якщо ви хочете мати характер людини
Царства, навчіться любити «смак правди» перед Господом.

Іноді допомагає зізнатися у гріху перед іншою людиною.

Прочитайте Якова 5:13-16. Що має зробити хвора людина?

А якщо є гріх?

Які результати сповідання та молитви?

Ми приносимо більшість наших гріхів до Бога наодинці у сповіданні та молитві. Але деякі гріхи
треба сповідувати братові чи сестрі у Христі, яким ви можете довіряти. Чому? Дивно, яким
чином сповідання цього гріха іншій людині руйнує силу сорому — і також руйнує силу спокуси.

Що потрібно сповідувати іншим християнам? Найважче: гріхи, які ви вважаєте (або Біблія)
серйозними, те, чого ви соромитеся чи не можете припинити робити. Ваш наставник чи лідер
домашньої групи не буде шокований і не почне думати про вас погано. Якщо ви пройшли
програму 12 кроків, то знаєте, що сповідання — це крок до зцілення.

Одружений чоловік відчув, що йому подобається жінка, яка працює в банку. Він з нетерпінням
чекав зустрічі з нею, коли вирушав у банк. Він не хотів відчувати цього, але розумів, що
усвідомлює її присутність, перебуваючи поруч із нею. Це стало битвою в його розумі, коли він
йшов до банку. Зрештою, він розповів одному братові та попросив його молитися. З цього
моменту небажане почуття зникло.



ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СПОВІДАННЯ

1. «Вибери собі одного з тисячі, перед ким ти можеш сповідатися».
Це вираз мого вчителя. Він означає, що потрібно знайти того, кому довіряєш, хто наповнений
Духом, мудрий і може зберігати конфіденційність.

2. Не ходіть коло та навколо. Будь чітким і говори саме про те, що трапилося. Один із моїх
виразів: «Ти настільки чесний з Богом, наскільки чесний з іншою людиною». Ми всі думаємо, що
ми абсолютно чесні перед Богом. Як би складно не було, скажіть правду своєму другові (або
пастору чи наставнику).

3. Будьте готові до прийняття іншими. Благодаті набагато більше, ніж ми собі уявляємо.

4. Будьте готові зробити щось, якщо потрібно. Іноді правильно відшкодувати збитки або бути
підзвітним якийсь період. Все це заради здобуття свободи.

Цар Давид і апостол Петро є у списку найулюбленіших героїв майже в кожного. Я думаю, це
тому, що вони справжні люди. Біблія не приховує їхніх помилок та катастроф. (Вам би хотілося,
щоб найгірші моменти вашого життя були записані в Біблії?) Але у них було серце для Бога.
Попри падіння Давид і Петро піднялися, обтрусилися, покаялися та повернулися на дорогу. Це
характер царства. Нехай він буде у вас!

СЛОВО ПРО ПІДЗВІТНІСТЬ

Іноді людина з певною проблемою з гріхом скаже: «Можна я буду підзвітний тобі щодо цієї
спокуси? Підзвітність добра, якщо її правильно розуміють. Підзвітність — це не коли ви просите
іншого бути поліціянтом. Ви відкриваєтеся і говорите, в чому вам потрібна допомога. Ви
людина, яка бере відповідальність — а не ваш друг християнин. Ця людина слухає та підтримує
вас, але ви працюєте. Будьте відвертими із тими, кому ви можете довіряти. Це допомагає.
Тільки не просіть їх зробити те, що можна змінити між вами та Богом.


