
ТИЖДЕНЬ 5. ПРИСУТНІСТЬ ЦАРСТВА: ДУХ СВЯТИЙ

ДЕНЬ 1: ПРИСУТНІСТЬ І СИЛА ДУХУ СВЯТОГО

ПРОЧИТАЙТЕ ДІЇ 1:1-8
1-2 У першій своїй книзі, Теофіле, я писав про вчинки і вчення Ісуса — від того часу, коли Він
почав Свою службу, і до Його вознесіння на небо. Але спершу Він обрав апостолів і дав їм Свій
Заповіт через Святого Духа. 3 Після Своєї смерті Ісус з’явився апостолам. Він дав їм чимало
переконливих доказів того, що Він живий. Протягом сорока днів Ісус з’являвся їм і розповідав
про Царство Боже.
4 І одного разу, обідаючи з апостолами, Ісус наказав їм: «Не йдіть із Єрусалиму. Чекайте на те,
що Отець Мій обіцяв. Та пам’ятайте, що ви почули це від Мене. 5 Бо Іоан хрестив людей водою,
а ви будете хрещені Духом Святим. І мине не так багато днів, перш ніж це станеться».
6 Тож коли апостоли зібралися разом, вони запитали Його: «Господи, чи повернеш ти цього
разу царство Ізраїлю?» 7 Ісус відповів: «Вам не дано знати часи чи дні, що Отець встановив
Своєю владою. 8 Але ви одержите силу, коли Дух Святий зійде на вас. Ви будете Моїми
свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії, і по всій землі».

ПРОЧИТАЙТЕ ДІЇ 2:1-18
2 Коли настала П’ятидесятниця, всі вони зібралися разом у одному місці. 2 Несподівано з неба
долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були
апостоли. 3 Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному з них. 4 І всі
вони сповнилися Духом Святим, та почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку
здатність.
5 У той час побожні юдеї з усіх країн світу жили в Єрусалимі. 6 Коли пролунав цей звук, зібрався
великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них почув свою рідну мову.
7 Люди були вражені. Вони здивовано перепитували один одного: «Чи всі ці люди, які
розмовляють, не ґалилеяни? 8 Як же могло таке статися, що тепер кожен із нас чує від них
свою рідну мову? 9-11 Серед нас же тут парфяни, мидяни й еламіти! Тут мешканці Месопотамії,
Юдеї і Каппадокії, Понту і Азії, Фриґії та Памфилії, з Єгипту і лівійських земель поблизу Кирени,
гості з Рима, як юдеї, так і новонавернені, критяни й араби. Ми всі чуємо, що ці люди говорять
про величні Божі діла нашими рідними мовами!»
12 Усі присутні були здивовані й збентежені, та все перепитували одне одного: «Що б це могло
означати?»
13 А інші навпаки, насміхалися з них, говорячи: «Вони випили надто багато вина».
14 Тоді Петро встав з одинадцятьма апостолами, і голосно звернувся до людей: «Брати
юдейські і ви всі, хто мешкає в Єрусалимі, дозвольте сказати, що це все означає. Добре
вслухайтеся в мої слова! 15 Ці люди не п’яні, як ви думаєте, адже тільки дев’ята ранку. 16 А
сталося якраз те, про що пророк Йоїл говорив:
17 „В останні дні, — говорить Бог, —

Я проллю Мій Дух на всіх людей,
і ваші сини і дочки будуть пророкувати,

а ваші юнаки бачитимуть з’яви,
старим же снитимуться сни.

18 Так, у ті дні Я проллю Дух Мій
на слуг Моїх: чоловіків і жінок—
і ті почнуть пророкувати.



Трент був студентом першого курсу в університеті, і він нещодавно віддав своє серце Ісусу
Христу. Він був вірним християнином, вивчав Біблію, свідчив своїм друзям і був активним
членом у християнській групі Університету. Але одного разу, коли він зустрівся зі своїм другом
Сіном для молитви, той помітив, що в ньому було щось нове. «Що трапилося?» — запитав Сін.

З великою усмішкою Трент відповів: «Я був сповнений Духом Святим. Це сталося у вихідні на
церковному служінні. Я попросив Духа наповнити мене, і відчув Божу присутність як ніколи
раніше. Раніше молитва здавалася нудною. А тепер мені так хочеться поклонятися Ісусу — мені
доводиться зупинятися, інакше я запізнюся на заняття». Життя Тренту з Ісусом набуло нового
сенсу.

Такий досвід наповнення Святим Духом. Таке життя, коли в його центрі — присутність та сила
Ісуса Христа. Можливо, ви розчаровані, що ваше життя в Христі сповнене злетів і падінь. Ви
почуваєтеся на емоційній гойдалці — ви насолоджуєтесь Богом, а потім повертаєтеся до старої
гріховної звички. Можливо, ви просите в Бога допомогти вам бути ефективнішими в служінні.
Може бути, ви прагнете більш живих і наповнених любов'ю стосунків з Богом. Можливо, ви
зустрілися з «живим» християнином, який має внутрішню радість, від якого тече любов і сила
Духа Святого. Ви хочете того, що є у цієї людини. Ви хочете бути сповнені Духом Святим.

Блага Звістка в тому, що Святий Дух бажає наповнити дітей Божих. Коли ви спасені, то Дух
Святий приходить, щоби жити в вас. Послання до Ефесян 1:13-14 каже: «В Ньому і вас було
позначено печаттю обіцяного Духа Святого, коли ви почули слово правди, Добру Звістку про
спасіння й повірили в Христа. І зроблено це згідно з обітницею Божою. Дух Святий є запорукою
нашої спадщини, аж поки Бог не дасть звільнення нам, тобто тим, хто належить Йому. І ми
вознесемо хвалу Його славі».

Якщо ви знаєте Ісуса, ви маєте дар Святого Духа. Але можливо, ви не відчували Його
присутність та силу у вашому житті. Деякі люди сповнюються Духом Святим при наверненні,
для інших цей досвід приходить пізніше. Це як подарунки на Різдво під ялинкою — вони ваші,
але вам потрібно прийняти та відкрити їх, щоб ви могли насолоджуватися. Подивімося на
перших християн, які отримали це благословення.

Прочитайте Дії 1:1-5. Що потрібно було учням, перш ніж Ісус послав їх проповідувати Царство?

Прочитайте вірші 6-8. Що Святий Дух дав їм і як Він допомагав їм?

Прочитайте Дії 2:1-13. Іноді Дух Святий приходить помітним чином. Що сталося з апостолами,
коли вони сповнились Духом Святим?

Прочитайте вірші 14-18. Що, за словами Петра, станеться з тими, хто сповнений Духом Святим?

Двічі у віршах 17-18 Бог каже — «виллю» Свого Духа Святого на вас. «Вилити» означає сильний
потік. Іноді слово «хрещення» описується як наповнення Духом Святим (Дії 1:5). Знову, слово
означає бути повністю зануреним і переповненим Святим Духом. Ісус сказав, що коли Дух
Святий прийде, то у того, хто вірить, «ріки живої води потечуть із серця його» (Івана 7:38).
Присутність і сила Духа Святого, які ви шукаєте, знаходяться в цьому дивовижному дарі.



Послухайте цей чудовий опис наповнення Духом Святим, як описав його юний Чарльз Фінні на
початку 1800-х після особистої зустрічі з Ісусом.

«Я отримав могутнє хрещення Духом Святим ... хоча ніколи не чув від жодної людини у світі, що
таке існує. Дух Святий зійшов на мене таким чином, що мені здалося, що він пройшов крізь
мене, моє тіло, мою душу ... здається, що Він спускався хвилями та хвилями любові, як потік
води. Здавалося, що саме дихання Бога ... воно ніби обдувало мене як крилами ... Я ридав з
радістю та любов'ю; і я не знаю, але я повинен сказати, що я просто вигукував невимовні
потоки почуттів мого серця».

У наступні дні ми говоритимемо про те, як наповнитися Духом Святим. Але не чекайте.
Попросіть Бога вилити на вас Святого Духа прямо зараз.

Вірш для запам'ятовування на цьому тижні: Луки 11:13

«Отже, коли ви, лихі й недобрі люди, знаєте, як зробити добрий
дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний
обдарує Духом Святим усіх, хто просить!»


