
ДЕНЬ 4: БІЛЬШЕ ТЕБЕ, ГОСПОДЬ!

Прочитайте ЕФЕСЯН 5:17-20

17 Не будьте нерозсудливими, намагайтеся пізнати волю Господа. 18 Не впивайтеся вином, бо
це приводить до розпусти. Краще сповнюйтеся Духом. 19 Спілкуйтеся між собою псалмами,
гімнами й духовними піснями. Співайте й складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи
Господа. 20 Дякуйте завжди й за все Богу, Отцю нашому, в ім’я Господа нашого Ісуса Христа.

Прочитайте Дії 4:29-31

29 А тепер, Господи, послухай, що вони кажуть: вони намагаються нас залякати. Тож дай нам,
Твоїм слугам, відвагу говорити Слово Твоє. 30 Простягни руку Свою, щоби зцілити немічних.
Яви нам знамення й чуда в ім’я Святого Слуги Твого Ісуса». 31 Коли закінчили вони молитися,
то те місце, де вони зібралися, затряслося. Дух Святий зійшов на них, і вони сповнилися
відвагою промовляти Слово Боже.

Бог вічний. Немає кінця його доброти та любові. Ми смертні. Ми невелике горнятко, а Бог —
Атлантичний Океан. Його завжди більше за нас. Завжди можна дізнатися більше Бога. Крім
того, ми всі трохи «протікаємо» та потребуємо постійного наповнення Духом Святим. Тому
наповнення Духом Святим — це не єдиноразовий досвід. Щодня ми можемо молитися: «Знову,
Господи, наповни мене Духом Святим. Живи через мене, Ісусе!»

Прочитайте Дії 4:29-31. Про що віруючі просили Бога?

Як відповів Бог?

Вони вперше наповнювалися Святим Духом?

Що вони зробили?

Старий Завіт каже, що Божі милості «оновлюються щоранку» (Плач Єр. 3:23). Послання до
Ефесян 5:18 каже нам: «Наповнюйтесь Духом». Грецьке слово «наповнюватися» означає
постійну, продовжену дію. Це значить наповнитися та знову наповнюватися.

Прочитайте Ефесян 5:17-20. Що відбувається з людиною, коли вона напивається?

Прочитайте вірш 19. Що відбувається з людиною, яка сповнена Духом?



Ви пам'ятаєте, яким чином вилився Дух у Діях 2? Натовп думав, що християни були п'яні. Чому?

Через яку їхню поведінку інші подумали, що вони п'яні?

Коли християн наповнений Духом, він або вона можуть бути сміливими, безстрашними або мати
внутрішню силу, яка більша за звичайну. Їм може бути байдуже, що про них думають інші.
Радість і сміх присутні в їхньому житті попри труднощі. «Спілкуйтеся між собою псалмами,
гімнами й духовними піснями. Співайте й складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи
Господа. Дякуйте завжди й за все Богу, Отцю нашому, в ім’я Господа нашого Ісуса Христа»
(Ефесян 5:19-20) — це типове сповнене Духом життя. Така людина перебуває під впливом
Святого Духа. Ви не втрачаєте контроль над собою, але вами керує бажання святості та слави
Божої. Вживання алкоголю та наркотиків призводить до егоїзму, неправильного судження та
втрати контролю. Людина втрачає зв'язок з реальністю. Наповнення ж Духом Святим, з іншого
боку, дає радість і любов, щоби реальність зустрілася з силою Царства.

Просіть у Бога бути під впливом Духа щодня. Наповнення Духом — це не магічна дія, яка все
робить легким, але джерело близькості з Ісусом та Його силою. Псалом 41:2 каже: «Як лань
бажає до потоків води, так хоче душа моя до Тебе, Боже!» Якщо ви не відчували наповнення
Духом Святим, не переживайте, але продовжуйте шукати Бога. Бог часто дає нам спрагу, перш
ніж Він може її задовольнити. Він відповість на вашу молитву: «Більше Тебе, Господи!»


