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ÙÎ ª
ÑÏÐÀÂÆÍIÌ
ÏÐÎÙÅÍÍßÌ?

рощення – одна з
тих біблійний тем,
яка дуже часто

розуміється хибно. Як пастор,
Гарі Інріг на наступних
сторінках покаже, що в наш
час прощення стало майже
просто терапевтичним
методом відчуження від тих,
хто нас скривдив. Однак
серце, що дійсно прощає, –
це дещо набагато глибше,
ніж ми, бува, уявляємо.

Як ми розуміємо Боже
прощення? Що значить –
“простити себе”? Чи потрібно
чекати, коли кривдник
підійде і скаже: “Пробач
мені”? Це лише кілька тих
питань, на які пастор Інріг
намагається відповісти
в цьому дослідженні. Якщо ви
схожі на мене, то погодитесь,
що ця брошура – найбільш
корисний погляд
на прощення із того,
що ви коли(небудь читали.

Мартін Р. де Гаан II
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ÍÅ Â ÇÌÎÇ²
ÏÐÎÁÀ×ÈÒÈ

1944 році молодий
в’язень Симон Візенталь

знаходився у концтаборі,
розташованому на околицях
його рідного містечка, де він
народився й виріс. Якось одного
дня робітнича бригада, в якій
він працював, марширувала
біля військового цвинтаря, де на
кожній могилі було посаджено
по одному соняшнику.
Мимоволі Симон порівняв ці
охайні могили, за якими так
піклувалися, з “ братською
могилою”, куди його самого
рано чи пізно мали жбурнути, а
потім зверху закидати іншими
трупами так, що вже ніхто його
не знайде й не впізнає – який
разючий контраст!

Нарешті бригада зайшла у
школу, де колись навчався
Візенталь; Симон відразу ж
згадав, скільки натерпівся в цій
школі через антисемітську
політику. Наразі це
приміщення тимчасово
перетворили в лікарню для
німецьких солдатів, і полонені
займалися тим, що виносили у
великих коробках сміття. Коли

вони так працювали, до
Симона підійшла одна
медсестра з Червоного Хреста.
“Ви єврей”? – запитала вона.
Коли він ствердно кивнув,
жінка попросила його піти за
нею. Вона привела Симона до
молодого німецького офіцера,
який майже весь був у бинтах і
ледь розмовляв. Цей
поранений німець попрохав
покликати до нього якого(
небудь єврея, і Симон
випадково став саме ним.

Офіцер сказав, що його
звуть Карл, і що він вмирає; але
перед смертю дуже потребує
перед кимось вилити душу –
адже є те, що дуже крає його
серце. Коли німець розповідав
історію свого життя, про свої
військові злочини, Візенталь
тричі пробував, було, піти, але
поранений щоразу міцно хапав
його за руку – дуже хотів, щоб
той вислухав його до кінця.
В кінці сповіді офіцер зізнався,
що брав участь в одному
звірячому вчинку, коли
німецькі вояки переслідували
відступаючих росіян. Сталося
так, що тридцять німців
загинули в пастці, влаштованій
для них росіянами; і гітлерівці,
оскаженівши, вчинили помсту,

УУ
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яка просто не вкладається в
голову: Карл та інші солдати
зібрали 300 невинних євреїв,
зігнали їх у будинок, який
облили бензином і підпалили,
закидавши гранатами. Тих, хто
намагався втекти через вікна,
відразу ж розстрілювали.

Офіцера переповнювали
емоції. В його вухах і досі
лунали дикі зойки людей, він
буквально бачив охоплених
жахом жінок та дітей, що
вистрибували з вікон... під його
постріли. Один момент
особливо переслідував
злочинця й не давав йому
спокою: матір та батько,
схопивши у відчаї дитину з
темним волоссям і карими
очима, вистрибнули з вікна
лише для того, щоб бути
зрешеченими кулями.

Німець продовжував
розповідати про іншій бій, що
стався пізніше, коли йому було
наказано знову знищити групу
неозброєних євреїв. Але на цей
раз він не наважився натиснути
на курок – просто не зміг.
Коли офіцер завмер так на
місці, раптово вибухнув снаряд,
який завдав йому всіх цих
смертельних ран. І тепер
він вмирав.

Закінчивши розповідь,
вмираючий з благанням
поглянув на Візенталя:

“Я не можу вмерти без
очищення душі. Нехай це
буде моєю сповіддю. Я тут
залишений усіма, лише моя
провина зі мною, і Ви тут в
останній мій час... Я не знаю,
хто Ви, знаю тільки, що Ви –
єврей, і цього достатньо. Я
знаю, що все, про що я Вам
розповів, є жахливим. І ось
протягом нескінчених
ночей, коли я так лежав і
чекав на смерть, то дуже
хотів поговорити з яким(
небудь євреєм і благати в
нього прощення. Ось тільки
не був упевнений, чи ще де
залишилися євреї... Я знаю,
що благаю у Вас забагато,
дуже забагато... Але якщо
Ви мене не пробачите, я не
матиму спокою”.
Візенталь стояв деякий час

мовчки, вагаючись, – то була
внутрішня боротьба. Нарешті
він зібрався з духом і мовчки
вийшов з кімнати.

Німецький офіцер помер,
так і не отримавши від єврея
пробачення. Але на цьому
історія Візенталя не
закінчується. Сумління
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докоряло йому за таке
рішення. Чи правильно він
вчинив? Він обговорював це з
іншими в’язнями табору
смерті. Після війни Симон
відвідав у Німеччині матір
Карла, щоб упевнитися,
наскільки глибоким і
справжнім було каяття
молодого офіцера.

І ось проминуло вже
20 років, Візенталь став одним
з провідних борців проти
нацизму, відомим усьому
світові. І знову він відчув гостру
потребу написати про цей
випадок. Його розповідь
закінчувалася словами: “Чи
правий я був, коли нічого не
сказав вмираючому нацисту?
Як потрібно було повести
себе?”

Візенталь розіслав цю
записану історію богословам,
політичним лідерам, знавцям
моралі та відомими авторам –
чекав від них відповіді на свої
питання. Ця історія з
32 відповідями була
опублікована в книзі під
назвою “Соняшники”, яку
через багато років перевидали з
32 новими відповідями і
11 доповненнями або
виправленнями. Відповіді

просто вражають. Переважна
більшість респондентів вважає,
що Візенталь вчинив
правильно. Всі євреї
одностайно згодні, що
Візенталь не тільки не мав
зобов’язань, але не мав навіть
права вибачати того офіцера.
Адже пробачити звірства цього
злочинця мали право тільки
його жертви. До того ж, згідно
з єврейською традицією,
вмираючий не виявив
справжніх ознак каяття, серед
яких обов’язково має бути
відшкодування тим, хто
постраждав.

Інші емоційно доводили,
що навіть сама ідея “просити,
аби тобі подарували
прощення” є дуже
небезпечною. Герберт Маркус,
філософ(марксист, який був
дуже впливовим у бурхливі
60(ті та 70(ті роки, писав:

“Ніхто не може і не має
права ходити, від душі
вбиваючи і катуючи, а потім
в якийсь момент просто
попросити прощення й
отримати його. На мій
погляд, це сприятиме
поширенню злочинності...
Я вважаю, що таке легке
прощення породжуватиме
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те саме зло, яке воно
намагається зменшити”.
Лише кілька з тих, хто

назвали себе християнами,
виказали думку, що
християнська мораль закликає
прощати навіть у такій
ситуації.

Книга “Соняшники”
піднімає питання прощення
незалежно від ідеалістичних та
сентиментальних уявлень про
життя; вона ставить нас перед
жорсткою реальністю цього
занепалого світу, в якому ми
живемо. Бува, що теми,
пов’язанні з прощенням, не
виходять за межі простого
теоретизування. Але завжди,
коли я стою перед церквою і
проголошую Боже Слово, то
знаю, що серед присутніх є
сім’ї, які руйнуються, якщо не
знаходять шляхів до прощення;
сім’ї, які заплуталися у своїх
відношеннях; друзі, які вже
майже не спілкуються одне з
одним; і групи, що діляться та
відокремлюються. Я також
знаю, що серед слухачів є ті,
кому заподіяли велике зло їхні
батьки, начальники, підлеглі, ті,
хто називали себе друзями, або
взагалі незнайомці. І ще я знаю,
що ви, можливо, тому читаєте

цю брошуру, що самі
відчуваєте глибоку потребу
когось пробачити або бути
пробаченим. А хтось із читачів,
можливо, з сумом споглядає, як
життя їхніх друзів надзвичайно
ускладнюється через
неспроможність або
небажання пробачити чи
визнати необхідність
прощення.

Існує багато причин,
чому непрощення –

то жахлива річ

В останні роки дослідники
присвятили багато часу та уваги
питанням прощення. І хоча
більшість цих досліджень має
суто світський характер,
результати роботи дослідників
надзвичайно корисні. Неважко
побачити все зростаючу шкоду,
яку завдає непрощення на
світовому рівні, якщо згадати
Близький Схід, Балкани,
Ірландію та субконтинент Індо(
Пакистану. Але, крім цього,
дослідниками також
задокументовано факти, що
через непрощення (коли ми не
пробачаємо, або нас не
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пробачають) у людей зростає
кількість психічних, пов’язаних
зі стресом розладів, серцево(
судинних хвороб, клінічних
депресій. До того ж,
погіршується імунітет,
підвищується вірогідність
складнощів у шлюбі, розлучень.
Існує багато причин, чому
непрощення – то жахлива річ.

Але що таке справжнє
прощення? Чи воно
відбувається автоматично? Чи
маємо прощати миттєво? Це
процес чи одиничний акт? Чи
потрібно чекати відповідних
почуттів, щоб упевнитися, що
простили? Потрібно вимагати
від іншої людини каяття, чи
прощення – це дещо
внутрішнє, що стосується лише
нас особисто? Якщо ми
пробачили, чи означає це, що
потрібно й надалі терпіти свого
кривдника, терпіти його
знущання? Ці та інші
практичні питання, звісно,
потребують обміркованих
відповідей. І як завжди,
найкращі відповіді, в першу
чергу, потрібно шукати у Того,
Хто дійсно вміє прощати, – у
нашого Господа Ісуса Христа.

ÑÏÐÀÂÆÍª
ÏÐÎÙÅÍÍß –
ÙÎ ÖÅ ÒÀÊÅ?

ожливо, найбільш
стисла й глибока
заява про

прощення, яка вийшла з вуст
Ісуса, знаходиться в Лк. 17:3, 4.
Ці слова заслуговують на
велику увагу, і їх потрібно
прочитати у ширшому
контексті – з 1 по 10 вірші.

“І сказав Він до учнів Своїх:
“Неможливо, щоб спокуси
не мали прийти; але горе
тому, через кого
приходять вони! Краще б
такому було, коли б жорно
млинове на шию йому
почепити та й кинути в
море, аніж щоб спокусив він
одного з малих цих!
Уважайте на себе! Коли
провиниться твій брат,
докори йому, а коли він
покається, то вибач
йому. І хоча б сім раз
денно він провинивсь
проти тебе, і сім раз
звернувся до тебе,
говорячи: “Каюся”, –

ММ
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вибач йому!” І сказали
апостоли Господу: “Додай
Ти нам віри!” А Господь
відказав: “Коли б мали ви
віру, хоч як зерно гірчичне, і
сказали шовковиці цій:
“Вирвися з коренем і
посадися до моря”, – то й
послухала б вас! Хто ж із
вас, мавши раба, що оре чи
пасе, скаже йому, як він
вернеться з поля: “Негайно
йди та сідай до столу”?
Але чи ж не скаже йому:
“Приготуй що вечеряти, і
підпережись, і мені
прислуговуй, аж поки я
їстиму й питиму, а
потому ти сам будеш їсти
та пити”? Чи ж він дякує
тому рабові, що наказане
виконав? Так і ви, коли
зробите все вам наказане,
то кажіть: “Ми – нікчемні
раби, бо зробили лиш те,
що повинні зробити були!”
В Лк. 17 Ісус вчить Своїх

учнів цінностям Божого
Царства. Вражає те, що Його
слова насправді будуються
навколо одного важливого
попередження: “Уважайте на
себе!” (Лк. 17:3).

Ми повинні
протистояти спокусі

карати тих, хто
згрішив проти нас,

своєрідним безкінечним
емоційним бойкотом,
ціль якого – змусити
кривдників постійно

почувати себе
винними, а себе –

“мучениками”

З одного боку, ми маємо
пильнувати себе, щоб не
підштовхнути інших до гріха.
З іншого боку, ми повинні
протистояти спокусі карати
тих, хто згрішив проти нас,
своєрідним безкінечним
емоційним бойкотом, ціль
якого – змусити кривдників
постійно почувати себе
винними, а себе –
“мучениками”.

Наведений вище текст не
так уже й важко зрозуміти;
проблема лише в тому, що він
дуже турбує глибини нашого
серця і засуджує прихований
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гріх непрощення. Тож не
дивно, що коли Ісус помножив
на сто разів кількість прощень
за один день, шоковані слухачі
вигукнули: “Додай Ти нам
віри!” (Лк. 17:5). Учні
інстинктивно зрозуміли, що
зможуть слідувати таким
настановам Ісуса, лише коли
цілком на Нього покладуться.

ÑÏÐÀÂÆÍª ÏÐÎÙÅÍÍß
ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß
Ç ×ÅÑÍÎÃÎ
ÂÈÇÍÀÍÍß ÏÐÎÂÈÍÈ

Перші слова Господа, на
перший погляд, видаються
дуже простими: “Коли
провиниться твій брат,
докори йому” (Лк. 17:3). Втім,
вони надзвичайно важливі і
містять три фундаментальні
істини стосовно прощення
(пробачити й бути прощеним).
Ісус тут не пропонує
примітивного рецепту, яким
потребуємо користуватися
механічно, необмірковано.
В Його словах криються
глибокі принципи, які маємо
виявляти у своєму житті.

Â³äâåðòî ïîäèâ³òüñÿ
íà çàïîä³ÿíó âàì êðèâäó

Перше, що маємо
зробити, – чесно подивитися на
те, що нам заподіяв кривдник.
“Коли провиниться твій
брат...” Використання слова
“брат” вказує на контекст тих
відношень, які мають бути в
Божому Царстві, і нагадує нам,
що таке прощення, в першу
чергу, потрібно практикувати
серед віруючих, в єдиній
християнській родині
послідовників Христа,
покликаних виявляти Господу
послух і наслідувати Його
приклад. Це не означає, що
даний принцип прощення не
можна застосовувати поза
церквою; йдеться лише про те,
що найбільшого значення він
набуває саме в церкві. Адже
хто, як не християни, в першу
чергу, мають пробачати одне
одного! Особливо це стосується
християнських шлюбів, родин
та громад.

Не менш важливим є і той
очевидний (і дуже важливий)
факт, що Ісус Христос говорить
про гріх; і не просто про гріх, а
про випадки, коли брат
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“провинивсь проти тебе”
(Лк. 17:4). Не пропустіть
легковажно ці слова. Багато що
може дратувати нас, краяти
серце. Ми можемо журитися
через дії інших і терпляче це
зносити, але в цьому ще немає
елементу прощення.

Багато що може
дратувати нас,
краяти серце.

Ми можемо журитися
через дії інших і

терпляче це зносити,
але в цьому ще немає
елементу прощення

Інколи ми почуваємося
ображеними. Але не забувайте,
що часто наше сприйняття
реальності викривляє заздрість,
потреба у самозахисті та
амбіції. Так, наприклад,
Маріям почувалася ображеною
через Мойсея, а Саул – через
Давида, хоча їхні почуття були
просто виявом заздрості, і це не
можна виправдати. Коли хтось
не погоджується з нами або

якимсь чином вражає наші
почуття, це ще не обов’язково
стосується нашої теми
прощення. Образи бувають
дуже різними за глибиною та
змістом, ось чому написано, що
“побої коханого вірність
показують, а в ненависника
поцілунки численні” (Пр. 27:6).
Справжнє прощення
стосується, в першу чергу,
ситуацій, коли звершено
наявний гріх, коли у стосунках
між людьми порушуються
Божі стандарти поведінки.

Отже, прощення ніколи не
принижує реальність гріха. Це
означає, що воно ніколи не
ігнорує гріх. З цього виходить,
що нашою першою реакцією
на зло не може бути бажання
відразу ж пробачити. Джон
Енсор нагадує нам про
пріоритети мудрої любові,
коли яскраво ілюструє
нерозумність деяких ідей щодо
реакції на зло:

“Якщо я зіткнуся з
чоловіком, який ґвалтує
жінку, то не зможу виявити
до них однакову любов...
Любов, за своєю сутністю,
невід’ємно пов’язана з
моральністю, а значить,
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вимагає етичної сили, яка
здатна захистити й
протистояти злу. Не
уявляю, як можна підійти
до переляканої жінки, яка з
останніх сил відбивається
від ґвалтівника, набагато
дужчого за неї, і сказати
приблизно таке: “Я
однаково люблю вас обох,
тому що саме так любить
Бог. Він, звісно, не хоче, щоб
ти, парубоче, ображав цю
дівчину, але, будь ласка, не
думай, що Він зараз на тебе
гнівається. Адже Бог є
любов, і Його неможливо
розсердити. Хіба це не
диво?” Звісно, що
бідолашна жінка засудила б
таку любов як ненормальну,
непотрібну й навіть
боягузливу та злочинну, бо у
справжньої любові має
бути співчуття і глибоке
бажання зупинити зло. Той,
хто любить, повинен одного
захистити – іншому
протистояти; одного
покарати – іншого
нагородити. Щоб у цій
ситуації виявити любов,
я мав би відчути ненависть
до дій нападника,
відштовхнути його, щосили

покликати на допомогу і,
схопивши жінку за руку,
спробувати втекти”.
Отже, прощення в жодному

разі не означає виправдання
злочину. Адже виправдати –
це зрозуміти кривдника, а не
простити. Прощення
стосується лише тих вчинків,
які є непростими за своєю
сутністю. Справжнє прощення
ніколи не ігнорує й не
заперечує гріх, ніколи не
дивиться на злі вчинки крізь
пальці і не вдає, ніби нічого
такого не трапилося. Така б
реакція дійсно була
потуранням гріху, замість
болісно(хірургічної дії
прощення. Якщо приховуємо
зло у темряві, то ніяк не
впливаємо на нього і
наражаємо на ризик інших.

Прощення ніколи
не ігнорує й не

заперечує гріх, ніколи
не дивиться на злі
вчинки крізь пальці
і не вдає, ніби нічого

такого не трапилося
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Отже, простити – не
означає з легковажністю
поставитися до гріха,
намагатися все загладити й
виставити у найкращому світі.
Дуже добре з цього приводу
сказав Клайв Льюїс:

“Справжнє прощення
означає мужньо подивитися
на гріх, як на той, що не під(
лягає ніякому виправданню,
відмовитися від будь(яких
пом’якшень і угледіти всю
його жахливість, низькість,
ганебність та огидність”.
Господь ніколи не вчив

хоронити гріх у глибині наївної
віри, Він не говорив, що “час усі
рани лікує”. Якщо про ці рани
не попіклуватися, автоматично
вони не зціляться. Як сказав
Марк МакМінн, “час зцілює
лише очищені рани. А
забруднені з часом гнояться та
розповсюджують інфекцію”.

Час зцілює лише
очищені рани.
А забруднені

з часом гнояться
та розповсюджують

інфекцію

Цей гіркий процес
“гноїння” відбувається як у
нашому єстві, так і у
відносинах з іншими, якщо
намагаємося просто заглушити
в собі наслідки того зла, яке
нам спричинили. Адже ті
образи, які ми стримуємо й
намагаємося просто забути,
знаходять підспудні шляхи,
щоб отруїти все навколо себе.

Зверніть увагу, що
Спаситель, коли вчив
прощенню, ніколи не мав на
увазі наївне кліше “пробач і
забудь”. Дуже часто такий
погляд на прощення
підживлюється неправильним
використанням біблійних ідей
відносно Божого прощення.
Вживаються, наприклад, такі
терміни, які читаємо у
Євр. 10:17:

“А їхніх гріхів та
несправедливостей їхніх
Я більш не згадаю!”
Але не поспішайте

тлумачити цей текст у тому
розумінні, що наші гріхи
якимось чином зникають із
Божої пам’яті. Якщо б так
справді було, навряд чи Господа
можна б було вважати
всезнаючим! Він був би
змушений взагалі забути всю
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історію людства. І як Він тоді
міг би надихнути на написання
Біблії, яка містить дуже яскраві
приклади падінь навіть
найвідоміших святих? Як
бачимо, Бог не лише ці гріхи
запам’ятав, але ще й записав,
щоб наступні покоління знали
про них і взяли для себе урок.

 Отже, коли Бог сказав, що
не згадає наших гріхів, то мав
на увазі, що нам ніколи не
загрожує бути за них
покараними, і що вони ніколи
не впливатимуть на Його
відношення до нас. До того ж,
наш розум не може
функціонувати, мов той
комп’ютер з дуже зручною
клавішею “delete” (стерти).
Бажаємо чи ні, але ми
пам’ятаємо те погане, що
зазнали від інших. Головне
тут – не наша здатність забути,
а наша реакція, коли згадуємо
гріх проти нас тієї чи іншої
людини. Грегорі Джоунс влучно
зазначає:

“Це велика помилка –
просто сказати “прости й
забудь”. Навпаки, діюча в
нас благодать робить нас
спроможними у силі
Святого Духа все дуже

добре пам’ятати. Коли Бог
вказує Ізраїлю, що Він
“є Той, Хто стирає провини..,
а гріхів... не пам’ятає”
(Іс. 43:25; див. також
Єр. 31:34), то це не значить,
що Він просто залишає
минуле в минулому.
Скоріше, Бог свідчить цими
словами про Свою незмінну
ласку”.
Звісно, буває, що ми дійсно

не пам’ятаємо те чи інше зло,
яке нам вчинили. Тут можуть
бути дві причини. Перша –
інцидент був відносно дрібний і
не дотягував до того рівня, щоб
вимагати глибокого покаяння
та прощення. Друга – у психіці
людини існує механізм, який
приглушує глибокий сердечний
біль і приховує його десь у
глибині душі.

Про таке “забування”
мудро писав Льюїс Смедіс:

“Той біль, який ми не
насмілюємося згадати,
мабуть, є найбільш
небезпечним для кожного з
нас. Ми боїмося відверто
подивитися у вічі тим
жахливим речам, які колись
травмували наші серця, і
намагаємося засунути їх
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подалі в темні кутки нашої
підсвідомості, звідки, як ми
надіємося, вони вже не
повернуться й не завдадуть
нам болю. Вони, однак,
повертаються – але
замасковані, мов той демон,
який приймає обличчя
янгола. Минуле принишкне
на деякий час, але потім
тайкома вразить нас”.
У таких випадках єдиний

шлях до прощення – це
пам’ятати вчинене проти нас
зло. Отже, дуже важливо
відмовитися від спрощеного
зв’язку між “простити” й
“забути”. Справжнє прощення
потребує відверто й уважно
подивитися на те, що саме нам
вчинили кривдники.

Можливо, зараз, коли ми
обговорюємо проблему
сміливого погляду на кривду,
буде слушним стисло
торкнутися ще двох моментів
стосовно прощення: перше –
маємо потребу пробачити Бога;
друге – маємо потребу
пробачити себе.

Я не хочу вдаватися у
семантичні проблеми цих
термінів, просто хочу вказати,
що надзвичайно важливо

дослідити перший пункт.
Прощення завжди має
відношення до гріха. Через те,
що Бог ніколи не грішить, не
зовсім коректно казати про
якесь “прощення Бога” – Він
не може грішити, ніколи не
грішив і не згрішить проти нас.
Однак, я зустрічав багатьох
людей, які звинувачували Бога в
тому, що з ними сталося. Їхня
проблема – перекладення
провини на неправильний
об’єкт. За цим стоїть наша
підспудна впевненість, що Бог
зобов’язаний робити для нас те
чи інше. Отже, ми потребуємо
іноді змиритися з тим, що
суверенний Господь допустив у
нашому житті. А іноді
потребуємо вилити перед Ним
свій гнів, своє розчарування
Його діями.

Такі випадки – “виговорити
все, що накипіло”, –
зустрічаються досить часто у
Псалмах, книзі Йова та
писаннях Єремії. Треба
зазначити, однак, що майже в
кожному такому випадку
автор визнає, що гнів його
спрямований “не за адресою”.
І хоча в цих біблійних
прикладах не йдеться про
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прощення, істина полягає в
тому, що вірити – це не
обов’язково розуміти Божі
шляхи та Його наміри.
Вірити – це довіряти Божому
милосердю й прийняти те, що
Він для нас призначив.

Концепція “простити
себе” – це дещо інше. За
логікою, якщо я проти когось
згрішив, то я – кривдник,
злочинець, аж ніяк не жертва
своїх дій. У мене немає ніякого
морального права “пробачати
себе” за те, що я накоїв. Але, з
іншого боку, мій злочин
нашкодив також і мені, тому
що гріх повертається, мов той
бумеранг. І наслідки цього
“бумерангу” можуть бути дуже
руйнівними – почуття
провини, сорому, розчарування
та ненависті до себе. Коли
обговорюють концепцію
прощення себе, то часто
йдеться про те, як пом’якшити
ці болючі почуття. Але
дозвольте запропонувати
стосовно цього декілька
спостережень.

По(перше, такі бесіди
нерідко несуть у собі підспудне
припущення, що я чомусь
кращий за інших людей і мав
би уникнути такої ганебної

поведінки. В цій установці є
чималий відсоток гордості:
“Інші, звісно, здатні на таке, але
як я міг таке вчинити?”.

По(друге, існує небезпека
відійти від суті справи, коли я
більш зосереджений на своїх
почуттях, а не на тому, що
вчинив. Але моя ціль – не
стільки пом’якшення
внутрішнього дискомфорту,
скільки глибоке покаяння та
зміни в характері.

По(третє, – і це
найголовніше – я потребую
все більшої впевненості у
Божому прощенні і вдячного
прийняття прощення від того,
кого скривдив. Отже, маю не
стільки забути свій гріх, скільки
чесно подивитися на те, що
вчинив, щоб побудувати
загороджувальну лінію між
собою та гріхом (попередити
його рецидив) і вже не бути
таким самовпевненим.

Потребую не стільки
забути свій гріх,

скільки чесно
подивитися на те,

що вчинив
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Слава Богу, що щире каяття
та Його прощення знову
повертають у серце радість!
Коли Давид писав: “Блаженний,
кому подарований злочин”
(Пс. 31:1), джерело його
радості було не в тім, що він
сам себе простив, а в тому, що
його простив Бог.

Ìóæíüî
ïðîòèñò³éòå ãð³õó

Друга істина, яку знаходимо
в словах Господа, полягає в
тому, що ми маємо мужньо
протистояти гріху. Ісус наказав:
“Коли провиниться твій брат,
докори йому” (Лк. 17:3), і цим
чітко дав зрозуміти, що ми
повинні притягувати людей до
відповідальності за їхні вчинки.
Фактично це означає, що коли
ми після вдумливої молитви
вирішили, що ті чи інші дії
якоїсь людини дійсно є
гріховними, то нам у таких
випадках наказано не мовчати,
не просто терпіти подібну
ганебну поведінку, а вчинити,
як закликає Слово Боже:
серйозно поговорити,
попередити, піти на
конфронтацію.

Цей крок такий важливий,
що його неможливо
переоцінити. Він означає,
що ми маємо поговорити з
винуватцем особисто і
відверто – а не про нього з
кимсь. Не потрібно
критикувати його позаочі та
плекати в серці образу.
Навпаки, маємо чесно вказати
кривднику на його гріх та
аморальну поведінку. Ця
істина містить дуже важливу
відмітну рису біблійного
прощення: це не просто “моя
особиста справа заради мене
самого”, це наша загальна
справа, яку маємо вирішити
заради нас обох (мене і
кривдника) і заради общини, до
якої ми належимо. Відсутність
конфронтації робить процес
прощення дуже
неповноцінним.

Мета такої конфронтації –
не вилити свій гнів, щоб на
душі полегшало, а досягти
покаяння, відновлення
відношень та примирення. Це
також принесе велику користь
потенційним жертвам ганебної
і злочинної поведінки, якщо її
буде зупинено.



18

Мета конфронта6
ції – не вилити

свій гнів, щоб на душі
полегшало, а досягти
покаяння, відновлен6

ня відношень та
примирення

Закликаючи нас саме до цієї
схеми поведінки, Ісус посилався
на деякі тексти Старого
Заповіту, як наприклад:

“Не будеш ненавидіти
брата свого в серці своєму.
Конче вияви неправду свого
ближнього, – і не понесеш
гріха за нього. Не будеш
мститися, і не будеш
ненавидіти синів свого
народу. І будеш любити
ближнього свого, як самого
себе! Я – Господь!”
(Лев. 19:17, 18).
Ці слова Господні вкрай

важливі. Коли з нами погано
обійшлися, то йти “з’ясовувати
стосунки” з кривдником – це
остання річ, яку ми хотіли б
зробити. Набагато легше
комусь пожалітися або мовчки
носити в собі образу,

обминаючи винуватця десятою
дорогою; або просто носити
маску – мовляв, у мене все
добре, хоча туга крає серце. Всі
ми відчуваємо інстинктивний
страх перед можливими
неприємними наслідками такої
конфронтації. Піти до
кривдника поговорити? – це все
одно, що перейти усіяне мінами
поле. Але Господь не залишає
нам вибору: Він закликає нас
зважитися на ризикований крок
піти до винуватця і вказати
йому на гріх.

Але треба бути чесними й
визнати, що надмірний
ентузіазм тут зайвий. Деякі
хватаються за цю заповідь, як
за легке вирішення проблеми:
треба просто дорікнути
винуватцю за його гріхи та
недоліки – і все буде гаразд. Ми
охоче звинувачуємо інших за
ганебні вчинки, але маємо
пам’ятати, що Ісус суворо
засуджує, коли ми стаємо
критиканами й суддями. З
іншого боку, не забувайте:
справжнє прощення потребує
чесної конфронтації злу. Щось
менше зменшує цінність
прощення, робить його
неповноцінним.
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Хоча Господь у наведеному
вище тексті (Лк. 17) і не
пояснює докладно процес
з’ясовування стосунків у більш
ширшому контексті Свого
вчення, потрібно розуміти
третю фундаментальну істину:
ми потребуємо протистояти
гріху правильно. В дуже
близькому за змістом уривку
Ісус дає додаткову інформацію
стосовно прощення:

“Коли прогрішиться твій
брат проти тебе, іди й йому
викажи поміж тобою та ним
самим; як тебе він послухає, –
ти придбав свого брата”
(Мт. 18:15).

В наш час усе більше
підкреслюють

психотерапевтичний
ефект прощення

В наш час усе більше
підкреслюють психотерапев(
тичний ефект прощення. Льюїс
Смідес пише про “необхідність
прощати заради нас самих.

Кожна людська душа має
право бути вільною від
ненависті; і коли пробачаємо
тих, хто тяжко нас скривдив, то
цим отримуємо те, що законно
нам належить”. Інший автор
заходить настільки далеко, що
закликає: “Пообіцяйте собі
робити все, щоб добре
почуватися. Прощення
потрібно для вас і більш
ні для кого”.

Я не проти
психотерапевтичного ефекту
прощення і не заперечую той
очевидний факт, що коли інша
людина відхиляє мій дар
прощення, то користь від
усього цього буде тільки мені –
не йому. Але не потрібно це
ставити на перше місце, не
треба спрощувати прощення
до особистого внутрішнього
процесу. Йдеться не лише про
мене. Наш Господь Ісус простив
нас не заради Себе, а заради нас!
Отже, якщо я крокую
стежиною Його любові, то
маю пам’ятати, що прощення
аж ніяк не може бути тільки
для мене і більше ні для кого.
І хоча прощення дійсно
принесе мені багато
різноманітних благословень, не
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треба обмежувати його
зціленням лише своєї душі.
Маю надіятися, що зможу
“придбати” свого брата – того,
хто вчинив мені зло, – що він
також зцілиться духовно. І на
цьому ще не скінчується
користь прощення – ми
захистимо інші потенціальні
жертви і будемо сприяти
оздоровленню церкви.

Перед тим, як продовжимо,
потребуємо повернутися до
слова “докори”, яке використав
Ісус (Лк. 17:3). Стандартний
грецький лексикон визначає
його так: “висловити велике
незадоволення кимось,
виказати, засудити, виявити
обурення; також – серйозно
поговорити, попередити, щоб
припинити, покласти чомусь
край”. Отже, “докори” – це
досить міцне слівце, а значить,
існують такі випадки, коли буде
правильним кривднику завдати
у деякій мірі душевного болю.

Ця істина, однак,
суперечить багатьом сучасним
поглядам. Один автор
стверджує: “Тоді це буде
цілковите прощення: ніякого
бажання, щоб наші кривдники
почувалися винними або

журилися через вчинене; нехай
розуміють, що існувала
причина, чому Бог дозволив
цьому статися”. Цей автор
також вважає, що більшість з
тих, хто заподіяв нам зло, все
одно не погодяться, що
вчинили щось погане (з цим я
сперечатися не буду, це дійсно
так); отже, потребуємо просто
простити їх у своєму серці й
нічого їм не казати. Вважаю,
що таке ствердження просто
сентиментальне й небіблійне.
Ніхто не каже, що
конфронтація потрібна просто
для того, щоб зробити
кривднику боляче – це вже
буде помста, а не
конструктивний діалог.
Втім, Господь наполягає,
що правильна конфронтація
має бути.

Більш того, в даному
контексті я б не ризикнув
використовувати такий
аргумент як “існувала причина,
чому Бог дозволив цьому
статися”. Хоча ми інколи
можемо узріти Божу руку
навіть у кривді, як це було у
випадку з Йосипом та його
братами (Бут. 50:12), такі
розмови будуть вкрай
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недоречними до того, як
кривдник розкається
(прочитайте про покаяння
братів Йосипа).

Кілька уривків із Святого
Письма навчать нас
правильному підходу, як
потрібно вказувати
кривдникові на його гріх, “щоб
були ми правдомовні в любові”
(Еф. 4:15).

• Робіть це віч�на�віч,
не публічно. “Коли
прогрішиться твій брат
проти тебе, іди й йому
викажи поміж тобою та
ним самим” (Мт. 18:15).

• Робіть це смиренно,
без почуття
самоправедності. “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
власному оці? Лицеміре, –
вийми перше колоду із
власного ока, а потім
побачиш, як вийняти
заскалку з ока брата твого”
(Мт. 7:3(5).

• Робіть це духовно, а не
плотськими методами.
“Браття, як людина й упаде
в який прогріх, то ви,
духовні, виправляйте такого
духом лагідности, сам себе
доглядаючи, щоб не
спокусився й ти!” (Гал. 6:1).

• Робіть це з метою не
покарати кривдника,
а привести його до
покаяння.

ÑÏÐÀÂÆÍª ÏÐÎÙÅÍÍß
ÂÈÌÀÃÀª, ÙÎÁ
ÊÐÈÂÄÍÈÊ ÂÈÇÍÀÂ
ÏÐÎÂÈÍÓ ² ÐÎÇÊÀßÂÑß

Наступна фраза в Лк. 17:3
вказує, як має діяти вже не той,
кого скривдили, а той, хто
скривдив. Прості слова Ісуса
мають дуже велике значення:
“А коли він покається...”

Те, як я реагую на мужню
конфронтацію ближнього –
якому не байдуже, і який
виказав мені за мою гріховну
поведінку, – визначає мій
характер. Книга Приповістей
чітко вказує, що моє
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відношення до критики є
мірою моєї мудрості.
Пр. 9:10 – один із
найвідоміших віршів, але перед
ним Соломон зображує, якою
може бути реакція на докори.

“Хто картає насмішника,
той собі ганьбу бере, хто ж
безбожникові виговорює,
сором собі набуває. Не
дорікай пересмішникові,
щоб тебе не зненавидів він,
викартай мудрого – й він
покохає тебе. Дай
мудрому – й він помудріє
іще, навчи праведного –
і прибільшить він
мудрости! Страх
Господній – початок
премудрости, а пізнання
Святого – це розум”
(Пр. 9:7610).

Щире покаяння – це дещо
глибше, ніж просто вибачитися
або відчути жаль. Цей
біблійний термін вказує на
зміну мислення, коли людина
починає йти в зовсім іншому
напрямку. Покаятися – це не
просто визнати, що вчинив
неправильно; не просто
виявити жаль і вибачитися.

Покаятися – це не
просто визнати, що
вчинив неправильно;
не просто виявити
жаль і вибачитися

Уявіть, що ви завітали до
мене в гості й ненавмисне щось
вилили на мій новий килим.
Звісно, ви маєте вибачитися,
але каятися вам не потрібно.
Тепер уявіть, що ви відчуваєте
необхідність покласти край
романтичним відношенням з
якоюсь жінкою. Так, ви завдали
їй болю, вона почувається
ображеною. Вам теж шкода,
що все так сталося. Можливо,
треба вибачитися, що не зовсім
уміло ви спробували розірвати
з нею стосунки. Але ця ситуація
сама по собі не вимагає
покаяння (якщо, звичайно, в
цих романтичних стосунках не
було нічого гріховного). Як я
вже зазначав раніше, якщо
хтось уразив мої почуття, це ще
не означає, що тій людині
треба покаятися. Покаяння
завжди має справу з гріхом.
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Воно глибше за простий жаль,
тому що містить рішучий
намір щось змінити. Зрештою,
в Лк. 17:4 припускається, що
хтось може каятися навіть сім
разів на день! Зверніть увагу
також на те, що покаяння тут
зображується не просто як
почуття, а як видимі кроки
(«і хоча б... звернувся до тебе,
говорячи: “Каюся”...»).

Дуже важливо усвідомити,
що без покаяння примирення
не буває. Господь Ісус сказав:
“...вибач йому”, якщо покається.
Справжнє прощення мовби
випливає з покаяння. Ідея тут
проста й зрозуміла: проти мене
згрішили – я виказав
кривдникові – він щиро
свідчить про своє покаяння –
я дарую йому своє прощення.
Саме так має працювати схема
примирення.

На жаль, життя свідчить,
що гріх вразив та споганив усе
навколо. У багатьох випадках
справжнього покаяння не
відбувається. Буває, кривдник
не визнає своїх гріхів всупереч
усім фактам (“я нічого такого
не зробив”). Інколи він розуміє,
що вчинив зло, але не відчуває

жалю, або навіть злорадіє
(“так тобі й треба!”). В інших
випадках винуватець уже
помер, і примирення
неможливе; або він занадто
хворий, щоб пройти крізь цей
важкий процес.

Що тоді робити? Чи маємо
прощати навіть тоді, коли
примирення не відбулося, і
образа, наче велетень(кат,
душить нас і крає серце? Так,
мусимо подолати дух
непрощення, навіть якщо це
“односторонній” процес.
У Рим. 12:19 написано: “Не
мстіться самі, улюблені, але
дайте місце гніву Божому, бо
написано: “Мені помста
належить, Я відплачу,
говорить Господь”. Цей текст
продовжує і розкриває істину,
про яку читаємо в Лк. 17:3, 4.
Із вищесказаного бачимо, що
не потрібно свідчити
кривднику про своє прощення,
якщо він не розкаявся.
Насправді, якщо ми негайно
прощаємо людину, яка не
розуміє, що накоїла, її
сумління ще більше
черствішає, і ми лише
сприяємо рецидиву гріха.
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ÑÏÐÀÂÆÍª ÏÐÎÙÅÍ-
Íß – ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
ÂÅËÈÊÎÄÓØÍÎÑÒ²
ÒÀ ØËßÕÅÒÍÎÑÒ²

Наш Господь Ісус не
відволікається й не говорить
про тих, хто не розкаявся. Він
вчить головній простій істині:
якщо винуватець розкається –
прости його. Простити – це
стерти всі написані на дощечці
борги. Саме слово “каюся”,
яке використовує Ісус, означає
“вибачити, звільнити,
відпустити”, а в деяких
контекстах – “стерти”. Отже,
прощена людина “звільнена”
від свого гріха, в книзі її життя
зітерті ганебні записи. Ісус
яскраво зображає вражаючу
сутність справжнього
прощення, коли вчить про
“стирання” гріхів в Лк. 17:4:
“І хоча б сім раз денно він
провинивсь проти тебе, і сім
раз звернувся до тебе, говорячи:
“Каюся”, – вибач йому!” Нас
можуть спантеличити ці
слова – не зрозуміло(бо, як
може людина сім разів на день
каятися, якщо ми наполягаємо,

що справжнє покаяння – це не
просто попрости вибачення
або висловити свій жаль.

Безсумнівно, Господь не
потурає легковажним словам
жалю, але вчить, що Його
послідовники мають
наслідувати дивовижну ласку
Бога, яка знайшла нас, хоча й
запеклі були ми у своїх гріхах
та власних нечестивих шляхах.
Прощення неможливо
заробити. Воно дарується,
і дарується щедро, від
шляхетності серця – як це
робить Господь по відношенню
до нас.

Зверніть увагу, що простити
може лише скривджена
сторона. Не раз і не двічі було в
моєму житті, що хтось
сповідував мені свій гріх проти
людей чи якоїсь організації і
чекав від мене, що я той гріх
“відпущу”. Але як я міг
простити за когось? Я не був
скривдженою стороною. Мені
залишалося лише запевнити
таких, що якщо вони у своїй
ситуації вчинили згідно
біблійному вченню, то вже
давно прощені Богом. Якщо ж
їхні прогрішення якось
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зашкодять мені, я теж їх
пробачу. Однак, у більшості
випадків – не мені прощати їм
гріхи. Мушу послати їх до тих,
хто стали жертвами їхньої
гріховної поведінки.
Прощення має виходити
тільки від постраждалих.
Пильнуйте, щоб ви, прагнучи
якось вгамувати біль винуватця
(що прийшов до вас, а не до
тих, кого скривдив), не
зіпсували весь процес
примирення, вказаний Богом.

Ісус вимагає від нас
прощати тих, хто кається.
Простити – це “придбати”
свого брата, звільнити його від
кайданів гріха. Це означає
позбавитися гріховного
бажання якось звести з братом
рахунки, примусити його
отримати належне й заплатити
за все, що він вчинив.
Простити – це сказати:
“Ти вільний, тобі не потрібно
відплачувати свій борг.
Я заплачу, не ти”.

Прощення – це не забути,
щоб потім пам’ятати, а
пам’ятати, щоб потім забути.
Звучить парадоксально, але так
воно і є. Можливо,

зустрічаючись зі своїм
кривдником, ми ще довго
згадуватимемо свій біль.

Прощення –
це не забути, щоб

потім пам’ятати,
а пам’ятати, щоб

потім забути

Адже, коли я кажу
“прощаю тебе”, це, зрозумійте,
не акт “добровільного
склерозу” – це внутрішня
установка не відноситися до
тебе на підставі того, що ти
мені зробив, навіть якщо я
пам’ятатиму про це дуже
добре. Звісно, час залікує рани,
але навряд чи цілковито зітре
з моєї пам’яті те, що сталося.

Десмонд Туту, який провів
громадян Південної Африки
крізь загальнонаціональний
процес примирення (після
апартеїду), дуже добре про
це пише:

“Простити й бути
прощеним – це не робити
вигляд, ніби нічого не
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сталося. Це не означає
погладжувати іншого по
спинці й дивитися на
вчинене зло крізь пальці”.
Справжнє прощення
бачить “заскалку в оці
брата”, однак промовляє
дуже дорогоцінні слова:
“я тебе прощаю”.
В той же час, потрібно

розуміти, що простити – це ще
не обов’язково відновити
статус(кво. Треба відрізняти
прощення від примирення
(відновлення стосунків) – воно
стирає борг, але не означає
миттєвого повернення
колишньої довіри. Прощення
дарується, але довіру ще треба
заслужити. Прощення анулює
всі борги, але не наслідки гріха.
І це дуже важливо пам’ятати.
Скажімо, дружина, яку дуже
скривдив її чоловік, може його
простити, але вчинить немудро,
якщо відразу ж дозволить йому
повернутися додому. Вона має
спочатку впевнитися (а для
цього потрібен час), що в
чоловікові відбулися справжні
глибокі зміни. Так само й
чоловік може простити свою
дружину, яка йому зрадила, але

це ще не означає, що їхній
шлюб відновлено. Так,
прощення та примирення
(відновлення стосунків) дуже
пов’язані між собою, але
потрібно їх відрізняти.
Коротше кажучи, прощення
означає як вибір, так і процес.

Прощення дарується,
але довіру ще

треба заслужити.
Прощення анулює

всі борги, але
не наслідки гріха

Справжнє прощення
неможливо звести до якоїсь
простої формули, однак, буде
корисним розглянути його
головні чотири кроки.

Ïîäèâ³òüñÿ êðèâä³ â î÷³
Як ми вже зазначали,

справжнє прощення потребує,
щоб ми відверто подивилися на
те, що нам заподіяно.
Пропоную для цього чотири
перевірочні питання:
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• Наскільки серйозної вам
завдали шкоди? Образи
суттєво відрізняються між
собою. Більшість із них
потребує, скоріше,
поблажливості та терпіння,
ніж прощення. Якщо
кожного разу, коли я буду
почуватися ображеним,
стану діяти за схемою
(Лк. 17), то зруйную всі
відносини через таку
нетерплячість та
зацикленість на собі.

• Наскільки ваша душевна
рана кровоточить? Йдеться
не лише про те, скільки
проминуло часу. Можливо,
ви “роздираєте цю рану”,
щоб постійно відчувати
солодко(праведний біль?

• Наскільки близька вам
людина, яка вас образила?

• Наскільки важливі для вас
стосунки з нею?

Â³ä÷óéòå ñâ³é á³ëü
Існує небезпека “швидкого

прощення” – поспіхом
пробурмотіти “пробачаю”,
щоб тільки не залучатися до
болісного процесу, коли

потрібно мужньо
ідентифікувати насилля, якому
мене підвергли. Якщо у нас ще
період апатії, внутрішнього
оціпеніння чи ще гірше –
заперечування, коли ми просто
не в змозі сприйняти й
пояснити факт насилля над
нами, – то, погодьтеся, ми не в
тому стані, щоб пройти процес
прощення. Іронія полягає в
тому, що наше бажання
скоріш “усе владнати” лише
посилює проблему і розтягує
процес примирення ще на
довше. Протилежна ж
крайність – зволікання з
прощенням, наш постійний
аргумент “я ще не почуваюся
готовим” насправді може бути
замаскованим покаранням
кривдника, коли ми
влаштовуємо йому “емоційне
чистилище” – нехай ще
помучиться. Між двома цими
крайнощами і знаходиться той
час, коли можна відчути біль і
пожуритися через можливі
втрати. Таке журіння не
виключає елемент гніву за те
зло, що нам заподіяли. Але цей
гнів – яким би праведним він
не був – маємо пильно
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контролювати, щоб не
порушити повеління:

“Гнівайтеся, та не грішіть,
сонце нехай не заходить у
вашому гніві” (Еф. 4:26).

Ïðîùåííÿ – ð³øåííÿ
³ ïðîãîëîøåííÿ

Прощення – це, в першу
чергу, акт волі, а не емоційний
порив. Для послідовників
Христа це означає рішення
виявити Богу послух і все
віддати в Його руки. Таке
внутрішнє рішення має
призвести до того, щоб вголос
сказати винуватцю: “я тебе
прощаю” – проголосити це як
обіцянку. Тобто, вимовляючи
ці слова, я обіцяю, що “ця
тема” закрита, похована в
минулому, і ми до неї ніколи не
повернемося. Це означає, що я
ніколи про це не нагадуватиму,
не підживлюватиму,
прокручуючи в голові, й не
дорікатиму. А коли той гріх
прийде мені на спомин,
принесу його до Господа (не до
кривдника) й покладу біля
підніжжя хреста.

Коли я кажу
“прощаю”,

то обіцяю, що
“ця тема” закрита,

похована в минулому,
і ми до неї ніколи
не повернемося;

що я ніколи про це
не нагадуватиму,

не підживлюватиму,
прокручуючи в голові,

й не дорікатиму

Розповідають стару історію
про одного віруючого, який
жалівся своєму душеопікуну:

– Щоразу, коли ми з
дружиною сваримося, вона стає
історичною.

– Ви хотіли сказати,
істеричною?

– Ні, саме історичною. Вона
починає згадувати всі мої
ганебні вчинки!

Але це неправильно.
Сказати “прощаю” – означає
назавжди відмовитись від
нагадувань. Досвід
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душеопікунства свідчить, що
найсумніше – це коли хтось
начебто щиро каже “прощаю
тебе”, а потім знову піднімає на
поверхню гріхи свого
кривдника і знову перегортає
ганебні сторінки його життя.
В таких випадках довіра може
бути цілком зруйнованою, що
зведе нанівець усі спроби
примиритися й відновити
правильні стосунки.

Коли мені було 15 років,
я попросив батька, щоб він
дозволив мені покерувати
автомобілем, коли ми
поверталися додому з
недільного служіння. Нажаль,
на повороті я не впорався з
керуванням і врізався у
світлофор, чим спричинив
великі витрати (сотні доларів)
на ремонт машини. Я
перелякався. Мені було так
соромно. Із радіатора диміло.
Але не встигли ми вийти з
автомобіля, як батько
повернувся до мене й сказав:
“Усе гаразд, Гарі. Я пробачаю
тебе”. Ніколи більше в житті
мій батько не згадував про цю
аварію, хоча вона коштувала
йому купу грошей (про аварію

через рік згадав саме я, щоб
подякувати йому). І коли я
отримав водійські права, він з
радістю дозволив мені сісти
за кермо.

Звісно, це був життєвий
випадок. Я не згрішив проти
татка й не був винний у
ганебній поведінці. Якщо бути
точним, я не потребував
прощення як такого, але в
словах татка містилася
обіцянка, що він ніколи не
використовуватиме цей
інцидент проти мене. Яка це
чудова річ – знати, що тебе
простили й не будуть постійно
товкмачити носом у колишні
помилки!

Ï³äæèâëþéòå
ñâîº ïðîùåííÿ

Прощення – це рішення,
але не одноразове. Бувало, я
прощав когось, хто мене дуже
скривдив, та ще протягом днів і
тижнів був змушений
змагатися з гіркотою. Так, я
сказав “прощаю тебе” і був
щирим, але потребував
постійно нагадувати собі, що
необхідно втілювати це в
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життя. Скоєний проти мене
гріх не стерся з моєї пам’яті.
Навпаки, я відчував тенденцію
постійно про це думати і
“прокручувати” в голові знову й
знову. Отже, я зазнавав важкої
внутрішньої боротьби. І лише
Божа сила – коли я постійно
приносив Йому цю проблему й
повністю на Нього
покладався – втримувала мене
від того, щоб знову
повертатися до минулого, до
вже пройденої теми. Така
боротьба потрібна, бо в
іншому випадку (коли
продовжуємо плекати образу й
відчувати недоброзичливість)
отримаємо те, що хтось назвав
“прощенням пустого горіха” –
заявляємо, що простили, але в
цих словах немає ніякого
вмісту.

Клайв Льюїс колись мудро
зазначив: “Простити на одну
мить неважко. Але
продовжувати щоразу
прощати й прощати ту ж саму
образу, коли вона приходить на
згадку, – оце справжня
боротьба”.

Кларісса Пінкола Естіс
правильно вказує на те, що

“прощення є багатошаровим і
має різні періоди стану.
Найважливіше в прощенні –
це почати й не зупинятися.
Потрібне все життя, щоб
прощення проявилося
в усій повноті”.

Простити на одну
мить неважко.

Але продовжувати
щоразу прощати
й прощати ту ж

саму образу, коли
вона приходить
на згадку, – оце

справжня боротьба

Мене дуже втішає історія
Клари Бартон – прославленої
сестри милосердя в часи
Громадянської війни і першого
президента Червоного Хреста в
Америці. Один з її друзів, який
колись повівся з нею дуже
жорсткого, запитав її: “Хіба ти
цього не пам’ятаєш?” Відповідь
Бартон стала класичною: “Дуже
добре пам’ятаю і прощаю”.
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Як влучно сказав Мартін
Лютер Кінг: “Прощення – це
не справа одного випадкового
акту, це постійне відношення”.
Ось чому заява про наше
прощення має підсилюватися
вольовим рішенням чинити
добро колишньому винуватцю,
незалежно від того, скільки
докладаємо зусиль, щоб
приборкати свою неприязнь.

Під час Другої Світової
війни німці упіймали родину
Коррі тен Бум на тому, що
вони ховали євреїв. Коррі з
сестрою відправили до
Равенсбруку, де
розташовувався тоді один з
нацистських таборів смерті.
Вона була свідком загибелі її
сестри та багатьох
інших в’язнів.

У 1947 році Коррі
повернулася до Німеччини,
щоб проповідувати Євангелію.
На одному зібранні вона
свідчила про Боже прощення, і
після тієї проповіді утворилася
довга черга людей, бажаючих з
нею поговорити. Раптом...
жінка побачила в черзі
жахливо знайоме обличчя – то
був один з найжорстокіших

охоронців концтабору, де
загинула її сестра. Жінку
відразу ж охопили болючі
спогади, як тільки вона
поглянула на нього.
А колишній охоронець
підійшов до неї й простягнув
руку зі словами:  “Чудова
проповідь, фраулін. Як добре
знати, що всі наші гріхи
назавжди поховані на глибині
морській”. Але Коррі не
простягнула своєї руки, тільки
ніяково рилася у сумочці.
Внутрішнє вона вся
заціпеніла – чоловік не впізнав
її, хоча вона його впізнала. Втім,
це зрозуміло: зрештою, вона
була лише позбавленою
індивідуальності ув’язненою,
яких у таборі було тисячі.

Той чоловік сказав: “Ви
згадали Равенсбрук. Я був там
охоронцем. Але з того часу, як
став християнином, я знаю, що
Бог простив мені всі ті звірства,
що я чинив. Мені, однак, дуже
хотілося б почути від Вас, що й
Ви мене прощаєте, – і він знову
простягнув руку. – Фраулін, Ви
прощаєте мене?”

Як вона могла пробачити
цього охоронця після всього
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Ця брошура складена по витягам
із книги Гарі Інріга “Прощення”, яка була

видана місією “Біблійний радіоклас”.
Гарі Інріг – випускник Далласської

богословської семінарії, в даний час
пастор Вільної Євангельської церкви Трійці

в Редландсі, Каліфорнія.

того, що сталося? Її рука
завмерла, але Коррі знала, що
Господь чекає від неї
прощення. Все, що вона могла
зробити, – це закричати
подумки до Бога: “Ісусе,
допоможи мені! Я зможу
підняти свою руку, але решту
зроби Ти!” Жінка механічно
простягла одерев’янілу руку й
потиснула долоню колишнього
охоронця. Вона просто
примусила себе виявити
Господу послух. Діяла з віри, а
не з почуттів. Ніякої любові не
було. Але, вчинивши так,
відразу ж відчула, як Божа

ласка почала змінювати її
серце. Ось що вона потім
записала:

«“Я прощаю Вас, брате! –
вигукнула я. – Прощаю
всім своїм серцем!” Ми ще
довго мовчки стояли, не
розчіпляючи долоні, –
колишній охоронець і
колишня ув’язнена. Ніколи
я так не відчувала Божу
любов, як у ті хвилини. Але
навіть тоді я розуміла, що
то не моя любов. Я
намагалася полюбити, але
не мала сили. Змогла лише
завдяки силі Святого Духа».



Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/

