
ВІДНОВЛЕННЯ ЦАРСТВА БОЖОГО! 
ДІЇ СН1:6-11 

 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Едіт Кавелл була піонерською британською медсестрою, яка була придворна і 

страчена німецькими військами, що окупували Бельгію під час Першої світової 

війни в 1915 році. Її злочин полягав у тому, щоб працювати з бельгійським 

опором, щоб прихистити близько 200 солдатів союзників, які опинилися в 

пастці за німецькими лініями, і доставити їх у безпечне місце. Її страта 

розстрільним загоном викликала всесвітній осуд. Це спричинило сплеск набору 

армії у Британії і , як вважають, було одним із факторів, які спонукали 

Сполучені Штати вступити у війну. 
 
Вона зізналася, що допомогла 200 чоловікам дістатися до голландського 

кордону, і 11 жовтня її засудили до смертної кари. Того вечора вона спілкувалася 

з єдиним англомовним міністром, що залишився в Брюсселі. Вона сказала 

йому: "... Я бачив смерть так часто, що для мене це не дивно і не 

страшно... (але) стоячи так, як я роблю, з огляду на Бога і вічність, я 

розумію, що патріотизму недостатньо. Я не повинен мати ненависті чи 

гіркоти до когось». Коли він сказав, що її пам'ятатимуть як героїню і 

мученицю, вона сказала, що хоче, щоб її пам'ятали «як медсестру, яка 

намагалася виконувати свій обов'язок».  На світанку 12 жовтня Едіт Кавелл 

була страчена німецьким розстрільним загоном. 
 
Громадяни Божого Царства силою і присутністю Святого Духа засвідчують 

цінності Царства!  Едіт Кавелл - одна з таких громадян! 
 
RE-CAP! 
1. Біблія зазначає проміжок часу «40 днів і ночей» у ряді посилань. 

Наприклад, Буття Ch7:4+12 говорить нам, що Бог був настільки 

стурбований злочестивістю світу, що планував знищити все живе – за 

винятком тих праведних небагатьох, хто перебував у ковчезі – і «дощ 

падав на землю сорок днів і сорок ночей». 
2. Пізніше, після того, як Мойсей вивів ізраїльтян з Єгипту до Обіцяної 

землі, Бог покликав його на вершину гори Синай на «сорок днів і сорок 

ночей, не ївши хліба і не п'ючи води» (Вихід Ч34:28). Там Бог дав 

Мойсею Свій завіт, Десять Заповідей, щоб вони могли жити у 

відповідності з Господом. 
3. Напередодні їхнього довгоочікуваного входу в Ханаан Бог змусив Мойсея 

послати шпигунів у землю, щоб вони могли досліджувати. Вони провели 

40 днів і ночей, розвідуючи землю, потім повернулися і повідомили про 

все, що знайшли (Числа Ч13:25). 
4. У відомій історії про Давида і велетня Голіафа Божий народ терпить 40 

днів насмішок і випробувань від Голіафа, перш ніж Давид буде посланий 

на поле бою з хлібом для своїх братів і вирішить, що він той, хто буде 



боротися за свій народ (1-й Самуїл Ч17:16). 
5. Коли пророк Ілля втік від нечестивої цариці Єзавелі, він подорожував 40 

днів і ночей, поки не дійшов до гори Хорив (1-й Царів Ч19:8). Там, у 

прихистку печери, він почув Бога — не могутнім вітром, землетрусом чи 

вогнем, а лагідним шепотом. 
6. Після повстання Йони він пророкував про Божий гнів ніневітам, кажучи 

їм, що вони будуть знищені через 40 днів (Йона Ч3:4). 
7. Багато-багато років з того часу Біблія говорить нам, що після Свого 

хрещення Ісус був ведений Святим Духом у пустелю, щоб бути 

спокушеним сатаною. Він постив 40 днів і ночей, і диявол спокушав Ісуса 

там своїм голодом і видимою слабкістю (Матвія Ч4:2). 
 
 
 
Ми не можемо зрозуміти силу Святого Духа окремо від життя Ісуса.  Немає 

жодного прикладу того, що означає жити життям, наділеним Духом, якщо ми 

не подивимося на життя Ісуса.   Отже, це те, що говорить нам Лука. Він каже: 

"Добре, Ісус жив силою Святого Духа".  Він живе без гріха, він помирає за наш 

гріх, він воскресає за наш гріх, він доводить це протягом сорока днів і каже 

своєму народові: «Не йди ще не служи.  Чекати.  Вам потрібна влада.   
Дух Святий сходить, щоб змусити вас бути схожими на мене».  Ось чому перша 

книга і друга книга йдуть разом. 
 
Отже, в книзі Луки, які стосунки між Ісусом і Святим Духом?   
 
1. Під час хрещення Ісуса Бог Отець говорить з небес. Там вся Трійця. "Це 

Мій Син, в Якому Я задоволений". Ось Ісус, Син Божий, другий член 

Трійці, що виходить з води. Хто сходить на Ісуса? Дух Святий у вигляді 

голуба. Це робиться для того, щоб публічно показати, що Ісус помазаний 

Святим Духом, що Він перебуває у Святому Дусі, що Він наповнений 

Святим Духом, що Він наділений Силою Святого Духа, що все його життя 

здійснюється силою Святого Духа. Тому це було публічно, щоб усі могли 

це побачити. Бачте, Ісус це вже знав. Це було не для розуміння Ісуса; це 

було для нашого розуміння.  (Луки Ч3:21-22) 
2. Отже, у книзі Луки сказано, що Ісус був «сповнений Святого Духа».  

Скільки з вас чули: "Ви повинні жити сповненим Духом життям". Це 

правда. Знаєте, як це виглядає? Ісус. Щоразу, коли ми піднімаємо когось 

іншого і кажемо: "Ну, є людина, сповнена Духа, будьте подібні до неї", 

неправильна людина. Ніхто з нас, грішників, не є досконалим, постійно 

сповненим Святого Духа. Ми опираємося (Дії Ч7:51), сумуємо (Еф 

Ч4:30)), вгамовуємо (1ст Фес Х5:19), а іноді ображаємо Святого Духа 

(Євреям Ч10:29).  Але Ісус був «сповнений Святого Духа» – постійно, 

досконало.  (Лука Ч4:1) 
3. Євангеліє від Луки говорить, що його «вів Дух».  Отже, Ісус іде сюди, 

тому що саме там Дух скеровує його. Він вчить цих людей, він веде цих 



людей, він виганяє цих демонів, він молиться над цим натовпом. Чому? 

Тому що його веде Святий Дух.  (Лука Ч4:1) 
4. Ми читаємо в Євангелії від Луки, що він прийшов "у силі Духа".  Як він 

викладав? У силі Святого Духа. Як він виганяв демонів? У силі Святого 

Духа. Як тим, хто був сліпий, надавали зір? Тому що він був наділений 

силою Святого Духа. Він прийшов, бо, силою Святого Духа. Дивіться, у 

міністерства є програми, але воно нічого не робить без влади.  (Лука 

Ч4:14) 
5. На початку свого служіння він заходить до синагоги, відкриває книгу Ісаї, 

Ісая 61:1-2, і читає її. Пам'ятаєте, що він читає? Він читає так: "Дух 

Господній на мені, щоб проповідувати добру новину і звільняти 

полонених". А потім він закрив її, і сказав так: «Сьогодні це Писання 

виповнюється у вашому слуханні».  Ісая написав сімсот років тому і 

сказав: «Є той, хто йде, і Дух Господній перебуватиме на ньому, щоб він 

міг проповідувати добру новину і звільняти полонених від гріха і смерті.  

«А Ісус каже: «Я тут. Це я. Я той, на кого ви всі чекали, і Дух 

Господній на мені".  (Луки Ч4:16-21) 
6. Євангеліє від Луки говорить, що він «втішався Святим Духом».  Коли 

він мав радість, коли святкував, це було тому, що радість Господа була 

його силою. Саме Дух Святий був у ньому, змушуючи його прославляти, 

поклонятися, радіти, обожнювати, дякувати, благословляти Бога Отця.  

(Лука Ч10:21)) 
 
 
У чому суть хрещення Святим Духом?  Це шум вітру, мови вогню, інші мови, 

слова похвали, пророцтва, мрії та видіння?  Чи можемо ми зрозуміти суть 

того, що означає охриститися Святим Духом, чи це має включати все це? 
 
Я думаю, що суть хрещення Святим Духом полягає в тому, коли людина, яка 

вже є віруючою, отримує надзвичайну духовну силу для піднесення Христа.  

Цевагомі підстави вважати, що ці учні вже народилися знову, навернулися і 

мали в собі Святого Духа (Івана Ч13:10; Ч15:3;  Римлянам Ч8:9). Але ще 

більш важливим, ніж це, є той факт, що питання нового народження і 

навернення учнів просто взагалі не розглядається в Діях Ч1 + Ч2.  Ісус не 

каже: «Зачекайте в Єрусалимі, поки не народитеся знову, не навернетеся або не 

ввійдете в Тіло Христове».  Він каже: "Але ти отримаєш владу..." Він не каже: 

"Ви отримаєте членство в Тілі Христовому, коли На вас зійде Святий Дух". Він 

каже: "Але ви отримаєте силу, коли На вас зійде Святий Дух". 

 
Отже, наповнення «Духом» є особливим уповноваженням для служіння, яке 

описується як «...... охрещений Святим Духом».  і ця ідея «хрещення» майже 

завжди пов'язана з цією надзвичайною силою для служіння в книзі Діянь. 

Зверніть увагу, що коли хрещення Духом відбувається в Дії Х2: 4, Лука каже: 

«Всі вони були сповнені Духом Святим ......»  Наслідком цього наповнення було 

потужне і навіть чудесне свідчення про істину Христа, яке призвело до того, що 

https://biblia.com/bible/esv/John%2013.10
https://biblia.com/bible/esv/John%2015.3
https://biblia.com/bible/esv/Rom%208.9
https://biblia.com/bible/esv/Acts%202.4


3,000 людей були навернені (Дії Ч2:41). 

 
Отже, мій висновок полягає в тому, що хрещення Святим Духом – це коли 

віруючий в Ісуса Христа отримує надзвичайну силу для служіння, що 

підносить Христа. 
 
ЦАРСТВО БОЖЕ!  V6 
Що таке Королівство?  Територія?  Лідер?  А влада?  Народ? 
 
З питання учнів / апостолів випливає, що вони все ще думають про те, щоб Ісус 

відновив Ізраїль, його Царя, це Царство (територія) і його громадяни (лише 

євреї).  Царство Боже неможливо знайти на жодній карті з певною місцевістю!  

Насправді вони плутали Царство Боже з Царством Ізраїлем!  Учні не зрозуміли!  

Вони все ще думали про те, щоб Ізраїль був відновлений до колишньої слави з 

його Царем, Царством та єврейськими громадянами! 
 
Дарування Святого Духа є головним знаком початку Божого Царства!  Ісус 

провів 40 днів, розмовляючи з апостолами про Царство Боже (Гл1:3), яке 

було центральною темою в Його вченні в Євангелії від Луки – Ч4:43; Ч6:20; 

Ч8:1+10; Ч9:2+11; Ч11:20; Ч17:20-21; Ч18:16-17+24-25; Ч21:31; Ч22:16 (15 

разів у 24 розділах)! 
 
ГРОМАДЯНИ КОРОЛІВСТВА!  V7-8 
Часи і дати – Отець своїм авторитетом знає лише (Марка Ч13:32), а «часи і 

дати» складають Його план!  Апостолам не потрібно перейматися Другим 

пришестям Ісуса, відомим також як «Парусія», незалежно від того, наскільки 

довгим чи коротким воно буде.  Їм дійсно потрібно турбуватися про час між 

«П'ятидесятницею + Парусією», гарантуючи, що цей період наповнений 

поширенням Царства Божого! 
 
Сила - Сила в Царстві Божому відрізняється від влади в земних царствах!  Коли 

ми бачимо мирських лідерів, які намагаються зберегти або розширити свої 

«земні царства» через зловживання гріховною земною силою, Боже Царство 

поширюється зовсім по-іншому: 
 
1. через свідків, а не солдатів! 
2. через Євангеліє миру, а не оголошення війни! 
3. через Святого Духа, а не силою! 
4. через правду, а не пропаганду! 
5. через щиру віру, а не через діла!     
 
Сила Царства Божого бачиться в Святому Дусі, який діє в серцях людей, 

відновлюючи Боже правління серцям народів, Його спасіння і панування! 
 
Свідки – Це постійно зростаючі кола народів, народів і поколінь, починаючи з 

https://biblia.com/bible/esv/Acts%202.41


Єрусалиму, потім в Юдеї, Самарії і аж до кінців землі.  Місія королівства - 

"Місцева, Національна, Міжнародна". 
 
КОРОЛЬ КОРОЛІВСТВА!  В9-11 
За словами Івана Стотта, Євангеліє від Луки та Книга Діянь мають 5 

подібностей навколо вознесіння Ісуса: 
 
1. Обидва кажуть, що вознесіння Ісуса відбулося після Його доручення 

апостолам бути Його свідками. 
2. Обидва кажуть, що це відбувалося зовні і на схід від Єрусалиму, десь на 

Оливній горі. 
3. Обидва кажуть, що Ісус «був узятий на небо», пасивний голос вказує 

на те, що вознесіння, подібне до воскресіння, було актом Отця, який 

першим воскресив Його з мертвих і підніс на небо.  Як казав Златоуст, 

«царська колісниця (була) послана за Ним». 
4. Обидва кажуть, що апостоли «повернулися до Єрусалиму» згодом, 

Євангеліє додало «з великою радістю». 
5. Обидва кажуть, що потім вони чекали на пришестя Духа, згідно з 

господнім простим наказом і обіцянням.  (Коментар Джона Стотта 

до послання Книги Діянь, стор. 46) 
 
V9 - Хмара - Хмара!  Лука вже записав для нас у – Луки Ч21:27 – «вони 

побачать Сина Людського, що прийде в хмарі з силою і великою славою».  Та 

сама хмара, яка приховувала їх від їхнього зору (Ч1:9), яка раніше огорнула 

Його та трьох інтимних апостолів на горі Преображення Господнього (Лука 

Ч9:34), і яка через Старий Завіт була символом славної присутності Яхве, буде 

колісницею Його пришестя, як і під час Його відходу. 
 
V10 - Люди, одягнені в біле - Ангели були присутні, сповіщаючи про 

народження Ісуса - Лука Ч1:26;  Ангели були присутні при Його народженні – 

Лука Ч2:9-10 + Лука Ч2:13-15; Зміцнив Його в Гефсиманському саду – Лука 

Ч22:43; Проголосив Своє воскресіння – Лука Ч22:43; Цілком доречно, щоб 

ангели були присутні при Його вознесінні! 
 
V11 - Той самий Ісус - Він повернеться, особистий, у Своїй прославленій 

людській природі та тілесній формі, але повністю вічний Син! 
 
Так само – Його повернення, Парусія, буде видимим і славним! 
 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Щоб бути апостолом, які чотири речі були потрібні? 
1. Бути обраним Ісусом (v2) 
2. Бути свідками воскреслого Ісуса (v3) 
3. На замовлення Ісуса (v4) 



4. Отримати силу Святого Духа від Ісуса (v5) 
 
Тому в Місійній Церкві ми б сприяли тому, що сьогодні немає апостолів, тому 

що немає свідків воскресіння Ісуса, однак ми визнаємо, що є простір для 

«апостольського служіння», пов'язаного з насадженням і зміцненням Церкви.  

Ми також визнаємо, що інші Церкви цілком можуть сприяти тому, що в 

сучасній Церкві є апостоли! 
 
Ви теж, як християнин, можете бути будівничим Царства! 
 
Продовжуйте просити Бога наповнити вас Своїм Святим Духом, щоб отримати 

силу для свідчення Царства, побудови Царства та відновлення Царства! 
 
 


