
Як перемогти спокуси 

Вступ: 
Я руйную родини, розділяю сім’ї, забираю твоїх дітей, і це лише 
початок. Я коштую більше, ніж діаманти, більше ніж золото; горе, яке 
я приношу, очевидне…просто піддайся мені одного разу і я відпущу 
тебе, але, якщо ти повернешся до мене – я оволодію твоєю душею. 

Коли я заволодію тобою, ти будеш красти, обманювати. Ти будеш 
робити все, щоб піднестися… Ти будеш брехати своїй матері; ти 
будеш красти у свого батька. Коли ти побачиш їхні сльози, тобі буде 
дуже сумно. Але ти забудеш про свою мораль і про те як тебе 
виховували, я буду твоєю совістю: Я навчу тебе своїм дорогам. 

Я відвертаю людей від Бога, розділяю друзів. Я забираю все, вигляд, 
достоїнство. Я буду забирати і забирати, поки ти не залишишся ні з 
чим. 

Ти пожалкуєш, що спробував мене. Люди завжди жалкують про це, 
але це ти прийшов до мене, а не я. 

Ти знав що так може статися. Багато разів тобі про це говорили, але ти 
випробовував мою силу і йшов на ризик. Ти міг просто сказати мені ні 
і піти. Якби тобі прийшлося прожити цей день знову, як би ти вчинив 
би? 

Зараз, коли ми знову зустрілися, що ти будеш робити? Ти спробуєш чи 
ні? Все залежить від тебе. Я можу принести тобі більше муки, ніж це 
можна висловити словами. Підходь, візьми мою руку, дозволь мені 
провести тебе в ад… 

Сьогодні ми поговоримо про спокусу. Що це таке? Як її здолати? 
Що робити якщо потерпів поразку? Як не потрапляти на гачок? 

1. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з-над Йордану, і Дух повів Його 
в пустелю; 
2. сорок днів він був спокушуваний дияволом. І не їв нічого в ті дні, і коли 
вони скінчилися, Він зголоднів. 
3. І сказав Йому диявол: Якщо Ти — Син Божий, скажи цьому каменеві, 
щоби став хлібом! 
4. Та Ісус йому відповів: Написано, що не самим хлібом житиме людина, [але 
кожним Божим словом]. 
Кожна людина розуміє і знає, що таке спокуса – це бажання зробити гріх. Це 
відчуття, або бажання може бути слабким, або дуже сильним. Спокуси 
можуть траплятися зрідка, а можуть переслідувати постійно. 

Спокуси залишаються з людиною і після того, як вона навертається до Бога. 
Тому у них криється велика небезпека. 

Багато хто вважає, що ми не винуваті у тому що робимо той чи інший 
вчинок. Ми винуватимо Адама, інших людей, які провокують нас, або 
сатану, який не дає нам проходу. 

Ідея, що у моєму гріху винуватий не я, а хтось інший, приводить нас до 
проблем. Вона зручна для нас, але не дає виходу, і не дає сили боротися і 
перемагати. 

Як ставитися до спокус? Хто несе відповідальність, за поразки від 
спокус?  Якими спокусами ми найчастіше зустрічаємося? Як 
протистояти спокусам і яка зброя є найбільш ефективною? 

Більшість спокус сатани дуже схожі. Вони апелюють до одних і тих самих 
сфер нашого життя. Цікаво, що Луки детально нам про це розповідає. 
Давайте подивимся на це більш детально. 

 

 

 



Спокуса задовольнити потреби неправильним шляхом 
3. І сказав Йому диявол: Якщо Ти — Син Божий, скажи цьому каменеві, 
щоби став хлібом! 

Величезний досвід спокусника навчив, що найбільш ефективними 
наживками для людей є ті, які пробуджують апетит нашого тіла. 

У цій ситуації ми бачимо голодного і знеможеного Господа. Найперше 
що потрібно голодному – це дати хліба. Нагодувати. 

Голодна людина ні про що не думає як тільки про те, де взяти їсти.  

Я спостеріг за собою, цікаву тенденцію, я завжди купую в магазині 
більше різної їжі тоді, коли більше голодний. 

Люди, які вчать як заощаджувати прямо наполегливо рекомендують 
не заходити в магазини голодним, бо більше всього ви купите кілька 
непотрібних речей. 

Пропозиція сатани не є поганою для Ісуса, і виглядає ніби диявол 
турбується про самопочуття Ісуса. Ніби захищає Його від небезпеки 
вмерти від голоду. 

Ісус знаходиться у пості протягом 40 днів, і тут гарна пропозиція 
вирішити проблему голоду. Ці гарні круглі камінці в мить можуть 
перетворитися на хлібини. 

Була альтернатива. Ісусу потрібно подолати більше 30 км до 
найближчого місця де можна дістати їжу. Пропозиція диявола не була 
дивною, Ісус без проблем міг це зробити. Але Він чомусь не пристає 
на цю цікаву і привабливу пропозицію. 

Ця спокуса полягає у тому що тобі пропонується задовольнити 
свої потреби нелегітимним, або не до кінця правильним шляхом.  

Потреба правильна, вона дуже актуальна, але спосіб її вирішення, який 
пропонується неправильний. 

Якби Ісус послухався сатану, Він би продемонстрував би, що надіється 
на самого себе, а не на Бога. Сатана штовхав Ісуса на те, щоб той 
егоїстично використовував Свої здібності для задоволення своїх 
бажань. Це ніщо інше як бажання тіла. 

Немає нічого поганого утому, що ми хочемо їсти, відпочити. Немає 
проблеми коли ми працюємо, щоб забезпечити свої потреби. Але 
проблема виникає тоді, коли ми вирішуємо питання не по Божому. 
Вирішуємо питання гріховним способом. 

Мати стосунки з протилежною статтю це добре чи погано? 
Звичайно добре. Але коли молоді люди зустрічаються, вони 
зустрічаються з купою спокус… Хочеться спробувати зараз, а 
раптом вони не підходять одне одному. Часто дівчата бояться 
втратити хлопця, роблять все для того, щоб його втримати. Готові 
на будь які поступки, а потім піде шантаж, а потім буде вагітність і 
здається що проблеми позаду. Але у цьому випадку вони лише 
попереду. 

Подібні дії це ніщо інше як намагання контролювати обставини і 
ситуацію. Нам здається, що тепер все вийде, що тепер ризик і 
небезпека позаду. 

Що ми будемо робити коли перед нами постане над приваблива 
пропозиція заробити, але спосіб сумнівний. Якщо нам пропонують 
гарну винагороду. Або ми просимо когось посприяти у чомусь, несучи 
гарне заохочення. 

Це спосіб вирішити потрібне питання, але гріховним способом. 



Урок, який ми можемо взяти з цієї історії і з саме цього виду спокуси, 
що винагорода, бажання, можливості, потреби не є єдиними, що 
можуть нам вирішити потребу у життя. 

Якщо ми довіряємо, що Бог турбується, що Бог забезпечує, що Бог 
дбає то потрібно обирати варіанти, рішення, які не порушують Його 
волі. 

Ця історія з хлібами натякає на подію, яка трапилася з Ізраїлем 
відразу після того, як вони вийшли з Єгипту. Бог так зробив, що 
забезпечив їх у пустині хлібом. Вони наче паморозь щоранку збирали 
манну і вживали як хліб. 

Господь наказав, що вони мають збирати лише те, що зможуть 
спожити за день. Але дехто хотів перестрахуватися і назбирав 
скільки зміг. І на ранок усе було червиве. Бог хоче, щоб людина довіряла 
Йому кожного дня.  

Чого це вчить нас?  

• Ця історія вчить нас, що наші прості бажання і потреби можуть 
стати важелем диявола.  

• Ця спокуса вчить нас довіряти Господу завжди. Довіряти – це 
відчувати повну залежність від Його підтримки. Бо це 
найкраще для нас. 

• І навіть якщо нам прийдеться голодувати, щоб проявити послух 
Богу, то це кращий варіант, ніж скоїти гріх, піддавшись на 
спокусу легкого рішення. 

• Життя – це більше ніж просто історія виживання.  

Людина не живе лише завдяки хлібові. Життя – це більше ніж фізичне 
існування. Тому у житті є значно важливіші речі ніж просто 
задоволення наших потреб.  

Пріоритет духовного над фізичним, послух Богу вищий за питання 
існування і забезпечення. 

Перша спокуса показує, що людина має лише одну потребу – Це 
Господь. Знайти Його, мати спільність з Ним – це жити по-
справжньому, навіть якщо слідування за Ним може привести до 
фізичної смерті. 

Сатана завжди намагається створити помилкове сприйняття наших 
потреб. Сатана переконав Єву, що заборонений плід був її найбільшою 
потребою, і вона повірила у це, бо пішла на непослух перед Богом, 
заради того, щоб досягнути її. 

Сатана каже: життя – це лише фізичне існування. Це найголовніше. Це 
означає, що ти без проблем будеш не слухати Бога, заради того, щоб 
отримати бажане. 

Ісус вчить: життя – це спілкування і гармонія з Богом. Тому 
найважливіше у житті – це слухатися Його.  

 

 

 

 

 

 

 



Спокуса досягати мети в неправильний спосіб 
5. І [диявол], повівши Його [на високу гору], показав Йому на мить усі 
царства світу, 

6. і сказав Йому диявол: Я дам Тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це 
передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її; 

7. отже, коли Ти поклонишся переді мною, то все це буде Твоїм! 

Коли не вдається підсунути задоволення найважливіших потреб на 
сцену виходить інший тип спокус, які спрямовані на задоволення 
наших амбіцій. 

Сатана пропонує Ісусу владу над світом в обмін на поклоніння Йому. 

Він знав, що Ісус має бути Царем Світу, Він пропонує легкі варіанти 
досягнення мети.  

Спокуса полягає у досягненні негайних результатів. Ісус знає, що всі 
царства, все творіння належать Богу, Ісус стане Царем Царів. 
Спокусник закидав ідею, щоб зробити це вже зараз. Послухати сатану 
означало поклонитися творінню замість Творця.  

Чи може сьогодні людина займатися бізнесом чи політикою і зберегти 
свою віру? 

Чи не з тими самими спокусами приходиться боротися? 

Одна з неправд у яку вірять люди в Україні – це те що чогось 
досягнути правильним шляхом не можливо. Тому потрібно піти на 
компроміс. 

Сатана каже: слухайся мене, і у тебе буде все вже завтра. 

Є Божий шлях, який може бути довгим і важким, але правильним. 

Ісус знає, що Його дорога дуже важка. Попереду Його чекає 
страждання, зневага, біль і смерть. Це не комфортна і не зручна 
дорога.  

Сатана пропонує, я знаю як це минути, ти просто поклоняєшся мені, і 
ти вже маєш царство. Навіщо платити так дорого? 

Сатана пропонує Ісус швидкий шлях до виконання Божої волі.  

Сатана любить робити цікаві пропозиції. Привіт, Бог обіцяє тобі дати 
ось це чи оце, але Його шляхи дуже довгі, вимагають багато зусиль. Я 
можу дати це прямо зараз, якщо ти просто поклонишся мені. 

Сатана є генієм миттєвого задоволення. Він перший хто придумав 
слоган: Все і відразу. 

Хитрістю з Його боку є те, що Він ніби пропонує гарні ідеї, пропонує 
виконання волі Божої, але на Його умовах. 

Пам’ятаєте Авраама?  

Бог Аврааму сказав, що той матиме сина. Але проходить час а його 
немає. Тоді сатана дає ідею, Авраме дивись Агар є вирішенням твоїх 
мрій і Божих обіцянок. Авраам зробив це, і ми до сьогодні відчуваємо 
наслідки його рішення. 

Потім був Давид 

Бог обіцяє Давиду, що той сане царем. Саул себе повністю 
дискредитував, і ось шанс вирішити проблему з Саулом, він у печері, 
бери списа  в руку, постав його куди потрібно і ти цар. Він заслуговує 
щоб померти. Але Давид цього не робить, і його названо другом 
Божим.  

Коли будете читати Біблію, то коли Бог комусь щось обіцяє, то завжди 
є спокуса досягнути це у гріховний спосіб. 



Завжди коли людина обирає дорогу сатани, це для неї завжди дорого 
коштує. 

Божий варіант часто буває не дуже привабливим. Подібний до дороги 
на Рогатин.  І так легко і природньо уникати труднощів. І нам здається, 
що краще раз згрішити, обрати не дуже правильний варіант вирішення 
питання ніж скільки часу чекати, ніж скільки часу терпіти. 

Ми часто вважаємо що ціль виправдовує засоби.  

Вибір Ангели Меркель 

За 2017 рік Німецький парламент 30 разів розглядав законопроект, 
який легалізував одностатеві шлюби, але не міг цього зробити. Але 
прийшов момент, коли цей закон прийняла більшість німецьких 
парламентарів. Що змінилося? Що сталося? 

Ангела Меркель – донька Лютеранського пастора була категоричною 
противницею цього закону. Але на носі були вибори, і заради того, щоб 
здобути голоси, вона дозволила своїй партії голосувати хто як хоче. 

Часто у своєму житті ми віримо, що якщо це працює, якщо воно 
приносить результати, то це добре.  

Щоб ви робили якби?  

• Якби ви могли вирішити проблему страждань людей 
• Винайти універсальні ліки від хвороб 
• Припинити корупцію в Україні 
• Припинити війну 
• Зупинити злочинність 

Але за це вам потрібно поклонитися сатані! Як ви думаєте, на таке 
хтось би погодився? 

Більшість людей сьогодні були б готові зробити такі речі. 

Ісус був людиною, але Він був Богом і не піддався на компроміс. 
Жоден незаконний прибуток, жодна цікава пропозиція не може 
спокусити Його. Він цілком і повністю довіряє Батькові, який дає все у 
свій час, і у Свій спосіб. 

Застосування 

Сатана буде робити усе можливе, щоб звести нас отримати силу, 
можливості, важелі, ресурси, вплив через ідолопоклонство. 

Він зробить таку пропозицію від якої буде важко відмовитися, якщо 
ми поставимо його перед Богом. 

Ми маємо бути уважні до пропозицій які ми отримуємо. Якщо хтось 
нам пропонує щось добре, але щоб цього досягнути потрібно зробити, 
щось сумнівне, щось гріховне – то це є зброєю сатани. 

Ісус даючи відповідь – наголошує, що є лише один Бог. Існує лише 
один правильний шлях. Якщо є Бог, якщо є Його воля, то вона не може 
виконуватися гріховними методами.  

Коли людина слухає сатану, то буде жорстоко обманута, бо сатана 
пропонує легкі способи, але не говорить правди про те, що очікує 
людину. Гріх ніколи не приводить до добра, а веде до руїни. 

Давайте слідувати прикладу Ісуса. Поклонятися лише Богу. 
Виконувати Його волю, Його методами. 

 

 

 

 

 



Спокуса використати Бога, досягнути популярності 
9. Повів Його в Єрусалим, і поставив на краю храмового даху, та сказав 
Йому: Якщо Ти — Син Божий, кинься звідси додолу, 

10. бо написано: Своїм ангелам накаже про Тебе, щоби берегли Тебе, 

11. і вони на руках понесуть Тебе, аби Ти часом не спіткнувся об камінь 
Своєю ногою! 

12. А Ісус у відповідь промовив йому: Сказано: Не спокушуватимеш 
Господа, Бога Свого! 

Ви коли небудь мріяли бути популярним? 

Колись у школі дітей запитували ким вони хотіли б стати у 
майбутньому? Один хлопчик підняв руку і сказав, що хоче стати 
директором. 

Сучасні діти хочуть бути: зірками, бізнесменами, депутатами… 

Як ви думаєте чому? 

Бо хочеться мати достатньо це я так думаю, а можливо хтось більше 
ніж достатньо грошей і бути популярним і визнаним. 

Третя атака сатани стосувалась способу як стати популярним 
швидко і дешево.  

Сатана ставить Ісуса на дах храму і пропонує спосіб миттєвого 
прийняття і здобуття популярності. Більше того, він цитує Псалми. 

Уявіть, якби Ісус послухав би сатану. Усі були б приголомшені і 
вражені. Ісус відразу став би людиною року в Єрусалимі. Уся увага 
була б звернута на Нього. Чому б не варіант. 

Що б робили ви, якби вам запропонували спосіб, який відразу міг 
би допомогти вирішити питання, яке вам потрібно вирішувати?  

Ісусу потрібні учні, послідовники. Популярність, це ж хороший 
варіант почати служіння.  

Іноді нам легко купитися на речі, які обіцяють нам хорошу репутацію, 
хороший відгук. Людина потрапляє у низку пасток, з яких уже не сила 
вирватися. Іноді приймає рішення, які руйнують її життя. 

З іншого боку тут сатана пропонує Ісусу ставитися до Бога, як до 
особистого слуги.  

Бог має виконувати забаганки людини, а не людина має виконувати 
Божі повеління. 

Сатана пропонуючи стрибнути хотів виграти двічі: Якщо Бог не 
допоможе, то Ісус помре там внизу. Якщо поможе, то це буде чудо, яке 
запропоноване ним, сатаною. 

Стрибати з висоти без належних засобів це безглуздо і дуже 
ризиковано. Сьогодні ніхто не хоче так демонструвати свою віру. 

Але є інші способи коли ми потрапляємо у подібні пастки. Коли 
вимагаємо від Бога дати нам конкретну відповідь у конкретний час. 
Так ніби Бог має довести, що Він є, або що Він за нас. 

Розповідають про хлопця, який потрапив у повінь.  

Він сидів на верхівці даху якогось будинку і молився, щоб Бог врятував його. 
Через якийсь час двоє мужчин у човні припливли до нього і запропонували 
порятунок. Але той відмовився, кажучи, що чекає порятунку від Бога. 

Вода підіймалася вища. До хлопця прислали гелікоптер, але він знову 
відмовився. 

Коли вода вже дійшла до димоходу, той виліз на верхівку і крикнув у відчаї до 
Бога, Боже чому ж ти мені не відповідаєш? І з неба почувся голос : Я вже 
двічі відправляв човен і гелікоптер, а ти відмовився від моєї допомоги. 



Чи ми не робимо те саме, коли цілими вечорами сидимо в інтернеті, а 
вранці молимося, щоб Господь допоміг написати тест з математики?  

Дехто молиться, щоб схуднути, але продовжує вести старий спосіб 
життя.  

Кожного разу коли ми відмовляємося приймати Божу відповідь, бо це 
не співпадає з нашим баченням, то ми робимо Бога нашим слугою. А 
це ніщо інше, як спроба себе підняти вище за Бога. Це доказ того, що 
ми ще досі себе вважаємо центром світу.  

Висновок 

Що ж нам робити щоб перемагати у спокусах?  
1. Потрібно знати Боже Слово, як Ісус 

Ісус нам відкрив секрет перемог над спокусами – це знання Слова 
Божого. Зробіть читання Біблії своєю щоденною традицією. Не просто 
читайте, вивчайте на пам'ять. 

Ісус цитує напам’ять уривки з книги Повторення Закону, яку діти до 
12 років мали знати разом зі іншими 4 книгами. 

2. Щоб перемагати потрібно надіятися не на себе, а на Бога 

Кожного разу, коли я зустрічаю спокусу, вона намагається вбити мені 
в голову, що ти знаєш як краще. Це цікава пропозиція. Ніхто цього не 
знатиме. Ми таємно вступаємо в суперечку з Богом. Тим самим 
заявляючи, що знаємо що нам потрібно, що сумніваємося, що Божий 
шлях заслуговує на увагу. 

Коли прийде спокуса, що будеш робити ти? 
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