
ДЕНЬ 2: ДОЛАЮЧИ ПОЧУТТЯ СОРОМУ

2 Коринтян 7:9-10
9 Отже, я зараз дуже радий — не через те, що засмутив вас, а тому, що смуток змусив вас
розкаятися. Бо засмучені ви були печаллю, бажаною Богу. Отже, шкоди від нас не було.
10 Смуток, бажаний Богу, приносить людям каяття, про яке не варто шкодувати, а таке каяття
веде до спасіння. Світський же смуток породжує смерть.

Марія була християнкою вже три роки. Вона відвідувала домашню групу, була активно залучена
до церковного життя і відвідувала церкву з вірністю. Однак вона відкидала пропозиції вести
групу чи очолити євангелізацію. Вона відмовлялася бути частиною молитовної команди
служіння. Її найкраща духовна подруга думала, що вона страждає на депресію. Якось після
групи вона залишилася, щоби поговорити з парою, яка вела групу. Вочевидь, її щось турбувало.
Вона не могла дивитися їм у вічі. З опущеною головою вона сповідалася в сексуальному гріху з її
минулого, який обтяжував її почуттям сорому. Її друзі довго розмовляли з нею та пояснювали
Боже прощення. Марія молилася і просила Господа вибачити її гріх. Вона пішла, почуваючи себе
щасливішою, але все залишилося так само. Чомусь Марія не могла позбутися жалю з приводу
того, що вона зробила. Вона кілька разів молилася за це. Вона читала, постилася, молилася
Псалмом 50 і пролила багато сліз. Вона не могла змити плями цієї дії. Вона була у пастці сорому.

Чи є щось у вашому житті, що соромить вас? Ви все ще почуваєтеся жахливо після того, як ви
сповідалися в цьому вже кілька разів?

Прочитайте 2 Коринтян 7:9-10. Які два види суму є через гріх?

Яким є результат кожного з них?

«Божий сум веде до...»

В пастці сорому людина ніколи не зможе позбутися жалю. Чи є якийсь вихід із цього? Так,
абсолютно. Людина, яка відчуває сором, відмовляється прийняти Боже прощення гріхів. З вами
таке колись траплялося? Не усвідомлюючи цього, ви ухвалювали рішення відмовитися від
благодаті Божої. Ви почуваєтеся негідним і думаєте, що гірші за всіх.

Послухайте: кров Христа, яку Він пролив, покриває весь світ, що повний жахливих, аморальних,
егоїстичних дій, слів та думок. Його прощення – для тих, хто вважає себе «найгіршим із
грішників». Що такого особливого у вашому гріху? Ви кажете, що Бог не може прийняти та
очистити вас? Коли ви застрягаєте в соромі, ви тим самим говорите: «Я знаю, що Твоя жертва
була досконалою для всякого гріха, але не для мого. Ти не розумієш. Мій гріх насправді
поганий. Я ніколи не зможу пробачити себе». Люди, які відчувають сором, постійно
почуваються ураженими, замість того щоб дозволити стражданням Ісуса стати їхнім
відкупленням. Деякі з нас вчинили жахливі речі. Саме тому Ісус постраждав так сильно, щоб
звільнити нас. Не відмовляйтеся від Його милості. «Отже, якщо Син звільнить вас, то істинно
вільні будете» (Івана 8:36).



Сором і гордість найчастіше дві сторони однієї медалі. Я соромлюся, бо у своїй гордості я бачу
деякі гріхи як ті, що неможливо викупити. «Можливо, я не досконалий (ствердження століття),
але принаймні я ніколи не зроблю...» Потім одного разу я роблю це. Тепер я пропав. Я зробив
те, що моя гордість казала мені, що я вищий за це. Факт у тому, що ми не застраховані ні від
чого. Ми всі зробили ганебне – всі гріхи будуть виглядати так у день суду. Зціленням для нас
може стати смиренність і отримання ліків проти гріха: кров Ісуса, що пролита за вас. Виберіть
Божу печаль, яка веде до спасіння і не залишає жалю. Прийняти прощення – це дія нашої волі,
так само як рішення прощати інших. Якщо ви відчуваєте, що застрягли, інші християни можуть
допомогти вам.

Закінчіть цей урок, запитавши Господа нагадати вам те, чого ви соромитеся у вашому житті й
те, чого ви не дарували собі ще. Коли Він покаже вам, ви можете помолитися так:

Господи, я обираю пробачити себе за _____________(скажіть конкретно за що). Я обираю не
відчувати гіркоту, сором чи розчарування щодо себе. Я шкодую, що я відмовлявся отримати
твоє прощення. Я приймаю істину, що ти пробачив мені у Христі. Я прошу, щоб ти зцілив мої
зруйновані емоції та благословив мене. В ім'я Ісуса я молюся, амінь.


