
ДЕНЬ 4: ПРОЩЕННЯ

Матвія 18:15-20
15 «Якщо брат твій має гріх проти тебе, іди й покажи йому помилку наодинці. Якщо він
тебе послухає, то ти повернув собі брата. 16 Якщо ж ні, то візьми ще одного або двох
свідків із собою, щоб кожне зауваження було підтверджене устами ще двох або трьох
свідків. 17 Якщо ж він відмовиться вислухати, розкажи про все церкві. Якщо ж він і
церкву не послухає, то стався до нього як до безбожника чи збирача податків. 18
Істинно кажу вам: коли ви судитиме на землі, те буде судом Божим, а коли ви
обіцятиме прощення тут на землі, то буде прощення від Господа. 19-20 І ще істинно
кажу вам: якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч
би що то було, воно буде здійснене для них Отцем Моїм Небесним. Бо там, де двоє чи
троє збираються разом в ім’я Моє, Я теж буду серед них».

ЩО ТАКЕ ПРОЩЕННЯ:
1. Прощення – це вибір. Це вибір нашої волі. Іноді рана настільки глибока, що сама думка про
прощення кривдника здається нам неможливою. Прощення не залежить від того, як ми
почуваємося, це дія, яку ми робимо.
2. Прощення – коли ми вибираємо більше не тримати цей гріх проти нього/неї. Ви відпускаєте їх
із гачка. Ви відмовляєтесь від свого права злитися та бажання помститися. Ви показуєте
благодать і милість так само, як це Бог робить щодо нас. Ви даруєте помилування.
3. Прощення – це коли ви погоджуєтесь прийняти наслідки гріха іншої людини. Якщо вас
образили, ви вже живете з наслідками гріха, що скоєний проти вас. У вас є вибір жити в рабстві
гіркоти або у свободі прощення. Ніхто не прощає, не визнавши страждань і болю, які ми
відчуваємо через гріх іншої людини. Коли Ісус помер на хресті, Він «випив чашу» страждань. Він
прийняв наслідки гріха – вашого та інших.

ЧИМ НЕ Є ПРОЩЕННЯ:
1. Прощення – це не виправдання гріха. Чи виправдовує Бог гріх? Ні. Попри те, що Бог знає всі
обставини (не можна знайти суддю, який розуміє більше за Бога), він називає гріх гріхом. Вас не
просять знайти виправдання «слабкості» кривдника. Насправді ви повинні визнати, що це було
гріхом, перш ніж ви зможете пробачити його.
2. Прощення – це не коли ви забуваєте. Вираз «вибачити та забути» не з Біблії. Можливо, ви
будете настільки вільні, що ви забудете те, що було сказано чи зроблено. Мета, однак, полягає
в тому, щоби згадавши про гріх, ви пам'ятали, що ви пробачили його і що не тримаєте гріха
проти іншої людини.
3. Прощення – це не те саме, що довіра або бути «ганчіркою». Бог хоче, аби ми прощали інших
– Він не каже нам, що ми повинні довіряти іншим. Ісус одного разу сказав: «Ось, Я посилаю вас,
як овець серед вовків: тож будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби» (Матвія 10:16). Милість –
це ваш дар, а довіру треба заслужити. Якщо хтось постійно завдає вам болю, не потрібно
ставати на шлях, який вам шкодить. Будьте мудрі. Образа навіть може стати злочином і вам
знадобиться вжити заходів. Якщо вам потрібна допомога, щоби встановити біблійні межі, щоби
захистити себе від подальшого насильства, поговоріть з другом, якому довіряєте, консультантом
чи пастором. Ми рекомендуємо книгу Клауда та Таунсенда «Межі». Ви можете почати з такої
молитви:

Дорогий Небесний Батьку, нагадай мені людей, яких мені потрібно пробачити. Я хочу пробачити
зараз і пізнати Твої зцілення та свободу у своєму житті. В ім'я Ісуса, амінь.



Якщо ви не робили цього раніше, то можливо, у вас з'явиться кілька імен, можливо, багато.
Батьки та близькі родичі майже завжди у такому списку. Якщо ви не пам'ятаєте ім'я людини,
або ніколи не знали, просто запишіть слово, яке нагадає вам про ситуацію чи образу.Можливо,
там буде ціла група.

Ви можете використовувати наступну молитву за кожну людину в вашому списку:
Господи, я обираю пробачити __________________(ім'я людини) за _____________(конкретно
вкажіть яким чином ця людина образила або завдала вам болю). Те, що сталося, змусило мене
відчувати____________________ (Якщо у вас є кілька образ на одну людину, буде краще, якщо
ви розбиратиметеся з кожною окремо. Список нижче допоможе вам визначити та визнати
почуття та біль спогадів про образу. Визначення та визнання ваших почуттів і болю допоможе
вам у процесі лікування.)

Покинутим Розчарованим Незрозумілим

Страх Використаним Нецінним

Сором Збентеженим Безсилим

Напад Виключеним Знехтуваним

Приниженим Безпорадним У пастці

Зрадженим Приниженим Нелюбим

Якому дорікають Неадекватним У небезпеці

Контрольованим Ізольованим Використаним

«Брудним» Засудженим Марним

Розчарованим Якого неправильно зрозуміли Нічого не вартим

Господи, я вибираю пробачити _____________________ (ім'я людини). Я прошу Тебе, Господь,
пробачити її/його. Я прошу тебе, щоб Ти благословив її/його. Я прошу Тебе простити мене за
обурений (ображений) дух. Я вибираю не триматися за гнів чи гіркоту. Я прошу тебе зцілити мої
зруйновані емоції. В ім'я Ісуса, амінь.

Це перший крок. Ви будете здивовані почуттям полегшення та миру, яке ви відчуєте. Можливо,
якісь ситуації завдають вам глибокого болю. Вони можуть мати кілька шарів. Дитяча травма,
фізичне чи сексуальне насильство – це серйозні рани, які Бог хоче зцілити у вашому житті. Коли
ви закінчите цей курс, рекомендую вам прочитати «Свободу у Христі» Ніла Андерсена. Кроки –
це процес, який допоможе вам бути вільними та здобути перемогу в тих сферах, де ви
прощаєте інших та приймаєте Боже прощення до вас. Ми рекомендуємо їх кожному та
вимагаємо від лідерів нашої церкви.


