МИ будемо досліджувати історію з життя Давида. Це одна з
найяскравіших ілюстрацій, що демонструє нам битви та спокуси,
які трапляються в житті людини, і справжнє каяття перед Богом
та віру в Господа нашого Ісуса Христа. У всі віки, тисячі дітей
Божих, які згрішили і впали в розпач, але згадували про те, як
щире каяття та сповідування Давида було прийнято Богом, знаходили в собі мужність покаятися и прагнули знову йти
шляхом заповідей Божих.
Всякий, хто гамує свою душу сповіданням і розкаянням, як це
Зробив Давид, може бути впевнений, що для нього є надія.
Господь Ніколи НЕ відкине істинно розкаяну людину» (Е. Уайт.
Патріархи і пророки, стор. 725, 726).
слайд 1
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ЦІНА ВІДПОЧИНКУ
Пам вірш:
«Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови
в нутрі моїм» (Пс. 51:12).
слайд 2
«Коли я мовчав, мої кістки стали ламкими через те, що я весь
день стогнав. День і ніч Твоя рука була на мені важкою. Мої
сили були виснажені, як в літню посуху ». (Псалом 32: 3-4).
Гріх позбавляє нас спокою. За його очищення потрібно
заплатити покаянням (Псалом 32: 5). Історія гріха і покаяння
Давида є яскравим прикладом цього процесу.
НАШ УРОК ДОСЛІДЖУЄ НАСТУПНЕ:
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Я згрішив! Що мені робити?
- Приховати це? 2-я Сам. 11
- Зізнайтеся в цьому? 2 Сам. 12: 1-13
Тоді що?
- Наслідки гріха. 2 Сам. 12: 14-23
- Нове серце. Псал. 51: 1-12
- Нові слова. Псал. 51: 13-19
слайд 3
ПРИХОВАНИЙ ГРІХ
Перебування Давида не там, де він повинен був бути, розкрило
перед ним двері спокуси. Прочитайте історію в 2 Сам. 11: 1-5.
Що сталося і який тяжкий гріх зробив Давид
«А як пройшла жалоба, Давид послав за нею й узяв до свого
дому, й вона стала йому за жінку й вродила йому сина. Та
вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господеві.
(2 Сам 11:27)
Падіння Девида було наслідком низки помилок.
Важко повірити в те, що Давид, якого Бог так щедро
благословляв, міг так опуститися. Незалежно від того, хто ми і
яке положення займаємо в суспільстві, яке застереження для
нас міститься в цій історії?
Він не виконав свій царський довг
Він не відвернувся, але насолоджувався спокусою (в. 2;).
Одного дня під вечір Давид, уставши з своєї постелі й
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проходжуючись по покрівлі царського палацу, побачив із даху
жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна.
Але, Давид:
«(не) вчинив умову з своїми очима, щоб на дівицю не
дивились! (як про це переконливо говорив Йов 31: 1).
Він знайшов спосіб виконати своє бажання (в. 3)
Хитрий задум Давида був такий: Урія повинен прийти додому і
провести час зі своєю дружиною Вірсавію. Але його план зазнав
невдачі. Урія був людиною з блискучою репутацією, тому на
тонкі натяки Давида він відреагував негативно: «Ковчег, і
Ізраїль, і Юда сидять у шатрах, а пан мій Йоав, і раби мого пана
в полі, а я піду до свого дому їсти та пити, і спати зі своєю
жінкою? » (2 Сам. 11:11)
Давид вчиняє злочин (в. 4)
Тоді Давид послав за нею посланців, і як вона прийшла до
нього, він зліг з нею. І очистившися від своєї нечистоти,
повернулася додому.
В кінцевому рахунку зневірений Давид вдається до
«дистанційно керованого» вбивства, щоб приховати свій гріх.
слайд 4
ПРИХОВАНИЙ ГРІХ
«А як пройшла жалоба, Давид послав за нею й узяв до свого
дому, й вона стала йому за жінку й вродила йому сина. Та
вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господеві.
». (2 Сам 11:27)
Падіння Девида було наслідком низки помилок.
Він намагався приховати свій гріх, обманюючи хорошу людину
(в. 5-12).
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Він поставив Урію в небезпечне становище, напоївши його Тоді
Давид сказав Урії: “Отже залишися сьогодні тут, а завтра я тебе
відішлю.” Та й зоставсь Урія того дня в Єрусалимі. (в. 13).
Він влаштував вбивство (про це говрить нам детальний опис в
14-25в. “Постав Урію в найгарячіший бій спереду, і відступіть від
нього, щоб він був убитий і вмер.” (15 в).
Він намагався приховати свій гріх, одружившись на дружині
померлого. А як пройшла жалоба, Давид послав за нею й узяв
до свого дому, й вона стала йому за жінку й вродила йому сина.
Та вчинок, якого допустився Давид, не сподобався
Господеві. (в. 26-27).
слайд 5 сповідання гріхів
«І сказав Давид до Натана:« Я згрішив! ». І сказав Натан до
Давида: «Господь простив твій гріх; ти не помреш» (2 Сам
12:13).
Бог не сидів склавши руки, нічого не робивши. Він відреагував
на кричущий гріх Давида, пославши пророка Натана. Натан
використав притчу, щоб торкнутися сумління Давида, апелюючи
до почуття справедливості Давида і його досвіду пастиря вірші.
1-6.
Покаяння Давида вийшло за рамки почуття провини: це потягло
не тільки гріх проти Урії і Вірсавії. Він зрозумів, що згрішив проти
Бога і просив у Бога: Обмий мене повнотою від вини моєї,
очисть мене від гріха мого. (Псалом 51: 4).
слайд 6
«Слова пророка глибоко зворушили серце Давида. Його
сумління прокинулося, і відкрилась вся жахливість його
провини. Його душа в каятті схилилася перед Богом.
Тремтівшими губами він вимовив: "Я згрішив перед
Господом". Всяке зло, заподіяне іншим, повертається від
4

скривджених до Бога. Тяжкий був гріх Давида перед Урією і
Вірсавією, і він глибоко усвідомлював це. Але наскільки
нескінченно великим був його гріх перед Богом! » (Е. Уайт.
Патріархи і пророки, с. 722).
Слайд 6
НАСЛІДКИ ГРІХУ
"А за овечку поверне вчетверо за те, що вчинив таке й не
мав співчуття.". (2 Самуїла 12: 6)
Давид був тут же прощений, але Бог не запобіг розвитку
наслідків його гріха.
Давид засудив себе до втрати чотирьох своїх синів: першого
сина Вірсавії: Амнона, Авесалома і Адонія.
Однак покаяння також мало наслідки. Давид знайшов «радість
спасіння Божого». (Псалом 51:12)
Бог простив чужоложнику, маніпулятору і вбивці. Хіба Він не
пробачив би і нас сьогодні?
Божа благодать настільки велика, що Вона завжди готова
пробачити нас, незалежно від того, наскільки серйозні наші
гріхи, якщо ми щирі у розкаянні.
слайд 7
«А за овечку поверне вчетверо за те, що вчинив таке й не
мав співчуття.». (2 Сам 12:6)
Давид просив Бога стерти його гріхи, щиро просив очистити і
змінити його думки та почуття.
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Він не хотів більше покладатися на себе. Ми також можемо
знайти справжню безпеку, радість і щастя, покладаючись тільки
на Бога.
Тільки Святий Дух може змінити наші серця таким чином «зітри
усі мої провини, Серце чисте створи мені, о Боже, і дух
потужний віднови в нутрі моїм. (в. 11). Він веде нас до
освячення, робить нас новими, зміцнює нас, щоб протистояти
спокусам, і дає нам спокій.
слайд 8
НОВІ СЛОВА
«Тоді я навчу грішників доріг Твоїх, і грішники навернуться
до Тебе». (Псалом 51:13)
Давиду було соромно за свій гріх. Він не забув, що це
залишається плямою в його біографії. Однак/, ми тут бачимо
щось більше, ніж сором: прощення.
Він не міг мовчати «язик мій буде радуватись твоїм
милосердям.»
Господи, відчини губи мої, і уста мої возвістять хвалу твою
в. 15. Він повинен був попередити інших, щоб вони не вчинили
такої ж помилки. І вони повинні знати, що Бог готовий простити
їх, якщо вони згрішили і щиро просять прощення.
Ми не можемо зберегти в секреті цю історію, і Біблія цього
ніколи не дозволяє приховувати: «Якщо ми сповідуємо свої
гріхи, Він вірний і справедливий, щоб простити нам наші
гріхи і очистити нас від усякої неправди». (1 Івана 1: 9)
слайд 9
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«Але прощення має більш широкий зміст ... Боже прощення це не просто судовий акт, яким Він звільняє нас від осуду. Це не
тільки прощення гріхів, але і позбавлення від гріхів. Це джерело
спасаючої любові, яка трансформує наше серце»
Е. Уайт. (Думки з гори блаженства, р. 5, стор. 114)
ВИСНОВОК
Ця історія з життя Давида, одна з найяскравіших ілюстрацій, що
показує нам битви і спокуси, які бувають в житті людини, а також
розкриває нам справжнє каяття перед Богом і віру в Господа
нашого Ісуса Христа.
У всі віки, тисячі дітей Божих, які згрішили і впали в розпач, але
пригадали про щире каяття та сповідування Давида - було
прийнято Богом, знаходили в собі мужність покаятися і прагнули
знову йти шляхом заповідей Божих.
Сьогодні, хочу запевнити кожного, хто щиро відкриває своє
серце Богові, визнає свій гріх і розкаюється, як це зробив Давид
- для того є гарантована надія і Господь ніколи не відкине
істинно розкаяну людину» (Е. Уайт. Патріархи і пророки, с. 725,
726).
УРОК – 5.
«ПРИЙДІТЬ ДО МЕНЕ»
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