
ЗАВЕРШУЙ АПОСТОЛЬСЬКУ КОМАНДУ! 
ДІЇ СН1:12-26 

 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Пісня Дванадцяти учнів! 
 
RE-CAP! 
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, саме про це говорить нам Лука у своєму 

Євангелії. Він каже: "Добре, Ісус жив силою Святого Духа".  Він живе без гріха, 

він вмирає за наш гріх, він воскресає за наш гріх, він доводить це протягом 

сорока днів, і він 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, Лука-Дії. 
 
Отже, в Євангелії від 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, Євангеліє від Луки продовжує говорити, що Ісус був «сповнений 

Святого Духа».  Скільки з вас чули: "Ви повинні жити сповненим Духом 

життям". Це правда. Знаєте, як це виглядає? Ісусе.  Щоразу, коли ми 

піднімаємо когось іншого і кажемо: "Ну, є людина, сповнена Духа, будьте 

схожі на неї", неправильна людина!  Ніхто з нас, грішників, не є 

досконалим, постійно сповненим Святого Духа.  Ми можемо чинити 

опір (Дії Ч7:51), сумувати (Еф Ч4:30)), ми можемо вгамовувати (1-а 

Фесія Ч5:19), а іноді можемо ображати Святого Духа (Євреям 

Ch10:29).  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.  (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 служіння, що 

підносить 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 

3,000 людей були навернені (Дії Ч2:41). 
 
Пам'ятаєте ілюстрацію «повторна зарядка мобільного телефону»?  Отже, ось 

мій висновок, що хрещення Святим Духом – це коли віруючий в Ісуса Христа 

отримує надзвичайну силу для служіння, що підносить Христа! 
 
Дарування Святого Духа є головним знаком початку Божого Царства!  Ісус 

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

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


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)! 
 
Сила в Царстві Божому відрізняється від сили 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! 
 
БОЖЕСТВЕННА МОЛИТОВНА КОМАНДА!  В12-14 
Отже, Ісус залишався з учнями протягом 40 днів, після Свого воскресіння, і 

з'явився багатьом людям протягом цього часу, одного разу з'явившись більш ніж 

500 людям одночасно (1st Коринтянам Ch15: 6), наказавши учням чекати в 

Єрусалимі сили Божої через Бога Святого Духа (Ch1: 4-8),  перед сходженням 

назад на небо (Ч1:9-11). 
 
V13 – Це та сама кімната нагорі, яка використовується для таємної вечері (Луки 

Ч22:12) та для спостереження за Ісусом після Його воскресіння (Луки Ч24:33-

36)? 
 
V13-14 - Лука тепер перераховує для Феофіла 11 учнів той самий список (хоча і 

в дещо іншому порядку), який він складає в Луки Ch6: 12-16, звідси і пісня!  З 

одинадцятьма також є жінки, до яких, імовірно, належить Марія Магдалина 

(Матвій Ч27:56, Ч27:61, Ч28:1; Марка Ч15:40, Ч15:47; Ч16:1, Ч16:9; Лука Ч8:2-

3; Ч24:10; Іван Ч19:25, Ч20:18), Йоанна (Лука Ч3:27, Ч8:2-3, Ч24:10), Сюзанна 

(Лука Ч8:3), Марія, мати Якова, та інші, хто знайшов порожню гробницю 

(Матвій Ч27:56, Ч28:8; Луки Ч24:10+22), разом з Ісусовою матір'ю Марією та 

Його братами, які не завжди вірили (Марка Ч3:21, 31-34; Іван Ч7:5)! 
 
 
V14 - Що вони роблять?  Молитися!  "Всі вони об'єдналися разом .....", маючи 

на увазі не тільки в одному місці одночасно, Джон Стотт використовує три "А", 

щоб описати цю єдність ".... здається, виходить за рамки простого зібрання і 

активності, щоб домовитися про те, про що вони молилися" (Коментар Джона 

Стотта до Послання діянь, стор. 53).  Який фантастичний зразок для церковної 

молитви, подумайте про зобов'язання приєднатися до нас для церковної 



молитви з 5 по 9 вересня  між 7 вечора і 8 вечора.    

 
Девід Петерсон зазначає, що «Вражає те, що майже в кожному важливому 

переломному моменті розповіді про викупительну дію Бога в Діях Апостолів 

ми знаходимо згадку про молитву (наприклад, Ч1:24; Ч8:14-17; Ч9:11-12; 

Ч10:4, 9, 30; Ч13:2-3)»  (Давид Петерсон, Діяння апостолів, стор. 118).     
 
Лука записує для нас, що Ісус, під час прийняття важливих рішень, також 

молиться; 
 
1. Лука Ч6:12-13 – Молитва перед вибором 12 учнів 
2. Луки Ч9:28-29 – Гора Преображення Господнього 
3. Лука Ч22:40-46 – Ісус у Гефсиманському саду 
 
КОМАНДА БОЖЕСТВЕННОЇ НЕОБХІДНОСТІ!  В15-20 
V16 Виконано!  Що на землі є "Командою божественної необхідності", я чую, 

як ви кажете?  Ну, простіше кажучи, v16 "..... мало сповнитися Святе Письмо  , в 

якому давно говорив Святий Дух ....."  Ми думаємо про слово «Божественний», 

значення Бога і «необхідність» (v21), що означає неминуче і незамінне, трохи 

схоже на біль при пологах, біль неминучий і його незамінний, тому що його 

частина прокляття! 
 
Хто становить «Божественну команду»?  По-перше, Бог Святий Дух, який 

приблизно за тисячу років до приходу Ісуса на землю дає царю Давиду 

пророцтво.  По-друге, це пророцтво приходить через Псалми, а саме Святе 

Письмо!  Петро у вірші 20 цитує безпосередньо псалми 69:25 і 109:8.  Третя 

частина «Команди божественної необхідності» – цар Давид, людина, яку Бог 

обрав, бо був людиною за власним серцем Бога (1-й Самуїл Ч13:14).  Четвертою 

частиною команди є Юда, обраний для знищення (Іван Ч17:12), нам сказано, 

тому що він любив гроші (Матвія Ч26:14-16; Лука Ч22:1-6; Іван Ч12:4-6). 
 
У чому необхідність?  Не просто виконання пророцтва (v16 + v21 - 

передбачення про те, що буде в майбутньому), а й: 
 
1. Бог щось робить! 
2. Учні не завжди розуміли, що це таке! 
3. Святе Письмо було потрібне, два Псалми тут, щоб інтерпретувати те, що 

відбувається! 
 
Те, що сталося з Юдою, було провіщено, записано у Святому Письмі, а 

потім повністю здійснилося! 
 
Петро використовує два вірші з двох Псалмів, 69:25 і 109:8. Через перший 

Псалом ми бачимо, що сталося з Юдою, його дезертирство і смерть, у другому 

Псалмі ми бачимо необхідність його заміни!  Юда був злочестивою і брехливою 



людиною, яка любила гроші більше, ніж любив Спасителя (Іван Ч12: 4-6), був 

сповнений докорів сумління, а не покаяння (Матвія Ч27: 3-10) і закінчив своє 

життя жахливим чином, самотнім і призначеним для пекла (Пс. 69, 25)! 
 
Джон Стотт підкреслює, що «Псалом 69 застосовується до Ісуса п'ять разів у 

Новому Завіті.  У ньому невинний страждалець описує, як його вороги 

ненавидять і ображають його без причини (Пс. 69, 4), і як він поглинений з 

ревністю до Божого дому (Пс. 69, 9).  Обидва ці вірші цитуються в Євангелії від 

Івана, вірш 4 самого Ісуса (Іван Х15:25) та вірш 9 Його учнями (Іван Ч2:17), 

тоді як Павло двічі посилає цей Псалом на Ісуса (Римлянам Ч11:9-10; Ч15:3).  

Ближче до свого кінця (Пс. 69, 24) псалмоспівець вимовляє молитву про те, 

що Божий суд впаде на цих нечестивих і неблагополучних людей.  Петро 

індивідуалізує цей текст і застосовує його до Юди, на якого справді впав 

Божий суд: нехай його місце буде безлюдним; нехай в ньому не буде кому 

жити (20а). 
 
Псалом 109 аналогічний.  Йдеться про «злих і брехливих людей», які без 

виправдання ненавидять, обмовляють і нападають на письменника.  Тоді 

виділяється одна конкретна людина, можливо, ватажок, і запитується Божий суд 

над ним (Пс. 109, 8); Нехай його місце керівництва займе ще один (20б).  Цей 

вірш також, про те, що доктор Лонгнекер називає "загальноприйнятим 

екзегетичним принципом аналогічного предмета", Петро застосовує до Юди" 

(Коментар Джона Стотта до Послання діянь, pg57).   
     
БОЖЕСТВЕННА ОСНОВОПОЛОЖНА АПОСТОЛЬСЬКА КОМАНДА!  В21-

26 
Щоб бути апостолом, які чотири речі були потрібні? 
1. Бути обраним Ісусом (v2 + v24-26) 
2. Бути свідками життя і воскресіння Ісуса (v3 + v21-22) 
3. На замовлення Ісуса (v8 + v22-25) 
4. Отримати силу Святого Духа від Ісуса (v5 + v14) 
 
Тому в Місійній Церкві ми б сприяли тому, що сьогодні немає апостолів, тому 

що немає очевидців 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!   
 
Перед «Литтям жереба» апостоли, розуміючи зі Святого Письма, що потрібна 

інша людина, дотримувалися тих самих вимог, що приписувалися їм та Юді, 

молилися і знаючи, що Бог знає всі серця, «Кидай жереб».  «Лиття жереба» 

ми бачимо у Святому Письмі, Левіт Ч16:8 (Козел відпущення); Числа 

Ч26:55 (Земля); Притчі Ч16:33 (Рішення Господні); Йона Ч1:7 (Хто винен у 

лиху). 
 



Апостоли стають через свої свідчення очевидців гарантами Євангелія!   

Цих апостолів слід було шанувати, як і судити 12 колін Ізраїля (Луки Ч9:1-6 + 

Ч22:28-30, а також бути «основоположними апостолами» (Об'явлення Ч21:14)!  

Там, де 12 племен зазнали невдачі, 12 апостолів мають досягти успіху у своїй 

місії для Ісуса!   
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Можливо, настав час подумати про нашу роль молитися, коли справа доходить 

до молитви з іншими християнами, чи є щось, що має змінитися? 
 
Святе Письмо говорить і сьогодні, все, що Бог хоче, щоб ми знали про важливі 

для Нього речі, можна знайти в Біблії. 
 
Що ви можете дізнатися про те, як учні шукали Божої волі, коли призначали12-го 

апостола? 
 
Ми можемо не бути апостолами, але ми все ще є свідками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


