
5 ДЕНЬ: ДОЛАЮЧИ СПОКУСИ

1 Коринтян 10:6-13
6 І це приклад для нас, щоб ми не прагнули злого, як вони. 7 Не будьте
ідолопоклонниками, як був дехто з них. Бо сказано у Святому Писанні: «Люди посідали,
щоб поїсти і попити, а тоді повставали, щоб розважатися». 8 Не будемо віддаватися
розпусті, як дехто з них. Бо одного дня від цього двадцять три тисячі полягло! 9 Тож не
будемо спокушати Христа, як дехто з них робив. Вони були покусані зміями і вмерли.
10 Не нарікайте, як дехто з них нарікав і був знищений ангелом смерті. 11 Все це
сталося з ними як приклад нам. І було про це написано, щоб застерегти нас, хто живе
після скінчення їхнього віку. 12 Ось чому той, хто вважає, що міцно стоїть, нехай
стережеться, щоб не впасти. 13 Вас спіткали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди.
Та Бог вірний, Він не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати.
Разом із спокусою Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її.

Здобуття Божої милості для наших помилок – чудове. А які практичні шляхи протистояння
спокусі? У 1 Кор. 10:6-10 нам говориться про те, як Ізраїль впав в ідолопоклонство, аморальний
секс та скарги – три найбільші пастки для християнина. Ми присвятимо кожній із них один день
наступного тижня. Як нам уникнути цих гріхів?

Прочитайте вірш 13. Якою є кожна спокуса, з якою ви стикаєтесь?

Чи стикаєтеся ви наодинці з ним?

Чи є спокуса сильною?

Непереборною?

Чому?

Що зробив Бог?

Тоді що є можливим?

«Нічого не можу вдіяти з собою»

Англійський проповідник говорить про це так: Усі спокуси розміром з людину. Вони притаманні
людям. 1 Кор. 10:13. Немає надлюдської спокуси, яка може вас підняти і забрати кудись. Ти не
безпорадний і не безсилий. Ізраїль вибрав зробити та поклонятися золотому тільцю (Вихід 32).



У спробі виправдати себе Аарон, первосвященник, який зробив бичка, пояснює Мойсеєві: «І я
сказав їм: хто має золото, зніміть із себе. І віддали мені; я кинув його у вогонь і вийшов цей
тілець» (вірш 24). «Мойсею, що я міг зробити? Це була не моя провина. У мене не було сили
протистояти їм. Це було більше за нас усіх разом взятих. Золото просто вийшло у формі тільця і
  нам довелося схилитися перед ним».

Якщо ви вірите в те, що спокусі не можна протистояти, ви не переможете її. На небесах усі наші
виправдання звучатимуть так само непереконливо, як і в Аарона. Бог дозволяє тільки ті
спокуси, які ми можемо перенести, спокуси розміром з людину. «Силам, яким не можна
протистояти» не можна зайти за цей бік воріт. Бог ніколи не дозволить вам бути враженим тим,
що вас сильніше. Плани ворога відомі нам – він використовує ті самі стріли вже тисячі років.
Багато хто стикався з такими ж спокусами – і перемогли! Ви не самотні та перемога – можлива.
Якщо ви відчуваєте, що застрягли, не впадайте у відчай – довготерпіть і ви знайдете Божий
вихід.

«Мені все одно. Я не в небезпеці»

Протилежна небезпека полягає в тому, що ми можемо бути надто впевненими у собі. Спокуса –
сильна, вона може заволодіти вами. Безглуздо грати з гріхом, дивитися як близько ви можете
підійти до нього. Це як ходити тонким льодом, сподіваючись, що ви не провалитеся. Не
ставайте на лід і ви уникнете цього. Газель біжить швидше за лева. Вона може швидко бігти на
довгі дистанції, в той час як лев може швидко бігти на короткі дистанції. Бог забезпечив газель
«виходом». Якщо газель тримається на безпечній дистанції, вона зможе виграти ці перегони.
Але газель, що підпускає до себе лева надто близько, називається його обідом. Християнин,
який дозволяє спокусі підійти близько, програє. Не підходьте близько до небезпечних місць.
Вам потрібний «святий страх», за допомогою якого ви визнаєте Божу силу та вашу слабкість.
«Тому, хто думає, що він стоїть, бережись, щоб не впасти». 1 Кор. 10:12.

Багато людей заходять занадто далеко, щоб потім спробувати повернутися. Почніть
протистояти спокусі, коли це легко. Знайте, що ви вразливі. У Христі ви можете вигравати лева
кожного разу.

Яка спокуса останнім часом опановує вас?

Як ви вважаєте, який Божий вихід?

Чи ви фліртуєте з гріхом?

КІЛЬКА СЛІВ ПРО ПРИСТРАСТІ

Чи є щось, що ви не можете перестати робити? Це не життя з надлишком, заради якого вас
спас Ісус. Деякі пристрасті виробляють хімічні реакції в тілі, які додають труднощі, щоби
позбутися цих звичок. Наркотики, алкоголь та інші речовини мають сильний вплив на діяльність
мозку. Щоб звільнитися від цього, вам швидше за все доведеться визнати, що ви безсилі перед
цією пристрастю. Але ви маєте силу шукати допомоги. Друзі, які люблять вас, можуть не
визнати цей фізичний елемент і зрозуміти, чому ви не можете здобути перемогу. З іншого боку,



медичні працівники можуть ігнорувати духовні аспекти цієї проблеми. Найчастіше глибоко
всередині є емоційна потреба, яку Бог хоче зцілити чи задовольнити. Крім усього іншого,
повторюваний гріх може відчинити двері демонічному впливу.

Люди можуть експериментувати з алкоголем, наркотиками, тютюном, кавою, сексуальним
безладом, порнографією, азартними іграми, відео іграми, їжею тощо. Не ходіть туди поодинці.
Шукайте поради більше, ніж в одного мудрого християнина. Розкажіть тому, кому ви довіряєте,
усю проблему. Будьте цілком чесні. У цьому є свобода. У вас може не бути сили зупинитися, але
у вас є сила просити допомоги в інших. Використовуйте її та не залишайтеся у пастці. Для
багатьох, хто відчуває подібні проблеми, програма 12 кроків – це шлях Божий, що приносить
перетворення.


