
П'ЯТИДЕСЯТНИЦЬКА СИЛА! 
НАПОВНЕНИЙ БОГОМ СВЯТИМ ДУХОМ (V4)! 

ДІЇ СН2:1-13 
 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Париж, Франція і метро! 
 
РОЗТАШУВАТИ!  V1 
Місце, Єрусалим, дата, це 50 днів з моменту єврейського святкування Пасхи 

(заснованого на Виході Ch12), значного єврейського фестивалю, відомого як 

«Свято тижнів», де тисячі євреїв здійснили паломництво до Єрусалиму, щоб 

взяти участь у заповіданому святі (Вихід Ch23:16; Вихід Ч34:22-23; Левіт 

Ч23:15-22; Числа Ч28:26-31; Повторення Закону Ч16:9-12)! 
 
50 днів з моменту розп'яття Ісуса (7 тижнів і 1 день після ПАСХИ)!  Для 

нас цього 2022 року це буде п'ятниця 15 квітня, Страсна п'ятниця, по неділю 5 

червня, відома в християнському календарі як «П'ятидесятниця».  На додаток до 

вищесказаного, також вважається, що день П'ятидесятниці був також днем, коли 

Бог дав Закон Мойсею на горі Синай близько 1400 року до нашої ери! 
 
Обіцянка сили, дана Ісусом, Дії Ch1: 5 + Ch1: 8, виконується.  Дарування 

Святого Духа є головним знаком початку Божого Царства! 
 
Без Святого Духа християнське учнівство було б немислимим, навіть 

неможливим.  Не може бути життя без життєдайного, жодного розуміння без 

Духа істини, жодного спілкування без єдності Духа, жодної подоби Христа, 

крім Його плоду, і жодного афективного свідчення без Його сили.  Як тіло без 

дихання є трупом, так і Церква без Духа мертва (Джон Стотт, Послання Діянь, 

pg60).    
 
П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ!  В2-11 
Іноді Святий Дух відкриває Про Себе з чутними, видимими і зрозумілими 

проявами.  У Старому Завіті був стовп хмари і стовп вогню (Вихід Ч13:21-22).  

Під час хрещення Ісуса був голуб (Луки Ч3:21-22).  У Діях Ч4 будівля трясеться.  

У Діях Ч6 обличчя Стефана було схоже на обличчя ангела.  В Актах Ч16 

відбувається землетрус!  Іноді Дух опускається, щоб дати нам чутні, видимі і 

зрозумілі демонстрації Його присутності і сили. 
 
У цей конкретний День благословення було для кожної людини, яка була 

частиною віруючої спільноти! 
 
V2 Sound - Вітру немає, він тільки звучить як вітер!  (2 Сам Ч22:16; Йова 

Ч37:10; Ezk Ch13:13) 
 
V3 Приціл - Вони побачили те, що здавалося вогняними язиками!  Іван 



Христитель в Євангелії від Луки в Ч3:16 говорить, що Ісус збирається 

охреститися таким чином!  (Вих. Ч19:18) 
 
V4 Speech - Не незрозумілі слова, а відомі мови!  Впізнавані мови!  Наповнений 

Святим Духом, наділений Силою Святим Духом для місії! 
 
З цими зовнішніми ознаками зійшов Святий Дух як внутрішня невидима 

реальність, яка продемонструвала присутність і силу Бога!  
 
«Сила», про яку говорить Ісус у Ч1:8, не може бути силою «відродження» 

(ставши християнином) або часто повільною силою освячення перетворення на 

подобу Христа!  Бо жодне з них не є очевидним у Х1+2 Діянь.  Отже, про яку 

«силу» мається на увазі Ісус? 
 
«Сила», яку обіцяє Ісус, – це наповнення «Святим Духом».  Це особливе 

розширення повноважень 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). 
 
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". 
 
V9 – V11 Нова об'єднана Таблиця Націй – Від Буття Ch10 до Актів Ch2, 

нащадків Сима, Хама і Яфета, вже не плутаються, а об'єднуються! 
 
Тепер Лука наводить список представлених національностей.  Він починається 

з трьох країн на схід від Римської імперії в районі, відомому як Персія або Іран, 

а потім (зі зміною конструкції) рухається на захід до Месопотамії, сучасного 

https://biblia.com/bible/esv/Acts%202.4
https://biblia.com/bible/esv/Acts%202.41
https://biblia.com/bible/esv/John%2013.10
https://biblia.com/bible/esv/John%2015.3
https://biblia.com/bible/esv/Rom%208.9


Іраку та Іудеї.  Далі йдуть різні провінції і області в Малій Азії (сучасна 

Туреччина), а потім Єгипет і область відразу на захід, за нею йде Рим.  Нарешті, 

і дещо дивно, в список потрапили вихідці з Криту і Аравії.  Це дивний список!    
 
Джон Пайпер висловлюється так: "Причина, по якій я кажу, що вони 

переповнені поклонінням і похвалою, полягає у вірші 11: "Ми чуємо, як вони 

говорять нашими рідними мовами про могутні діла Божі". Лука називає це 

повнотою Святого Духа у вірші 4: «І всі вони сповнилися Святим Духом і 

почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм слово». Наповнюючись Святим 

Духом, тут переповнюється величчю Бога. Дослівний переклад вірша 11 

полягає в тому, що вони говорили "про велич Бога". Оскільки Дух давав їм 

слово, і оскільки висловлювання було про Божу велич, я сприймаю повноту 

Духа, щоб означати, що досвід Величі Божої Духом стає нашим досвідом величі 

Божої. 
 
Полум'я на їхніх головах підпалило пізнання Бога і перетворило його на 

пристрасть. А насильство і гучність вітру заглушили всі каламутні голоси 

сумнівів і невпевненості. І тому кожен залишок боязкості, нерішучості і 

слабкості поглинений досвідом Божої величі. І була розв'язана величезна 

сміливість, мужність і ревність, коли вони свідчили про велич Божу». 
     
НАРОД!  В12-13 
Два типи відповідей!  Люди або дивуються і тягнуться до Бога, коли Він 

відпускає Свою силу, або знущаються!  У вірші 12 демонстрація Божої сили в 

чуді мов викликає подив і здивування у всіх. «Вражений і спантеличений».  Але 

здивування поступилося місцем двом дуже різним відповідям.  Дехто всерйоз 

запитав: "Що це означає?" Інші (у вірші 13) знущалися і стрибали до 

натуралістичного пояснення: "У них було занадто багато вина". 
 
Щоразу, коли приходить відродження – коли Святий Дух виливається у 

надзвичайній силі – у християнській спільноті відбувається розкол!  Дехто щиро 

запитує, що це таке, і перевіряє все, і міцно тримається за те, що добре.  Інші 

стоять на вулиці, знущаються і списують ентузіазм на просто людський: "У них 

було занадто багато вина". 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Біблія говорить про те, що ми охрещені Святим Духом. Це трапляється одного 

разу при наверненні, коли ви стаєте християнином.  Ефесяни Ch1 говорять про 

запечатування Святим Духом.   Гаразд, це одноразова подія, коли ти стаєш 

християнином.  Тоді ви прочитаєте його, як і я, в Діях Ch2, і ви будете читати 

його неодноразово в решті Дії та інших місцях, таких як Ефесяни Ch5, де Біблія 

говорить про те, що віруючі наповнюються Святим Духом.  Наповнений Святим 

Духом. Є одне хрещення і є кілька наповнень, і це дає силу Святому Духу. 
 
Отже, скажімо, ви новий християнин і хочете зрозуміти, які ваші дари служити 



Ісусу.  Ви просите Святого Духа наповнити вас і показати, яким є ваше 

служіння.  Скажімо, ви збираєтеся одружитися, ви просите Святого Духа 

наповнити вас, щоб тепер ви могли навчитися бути люблячим і вірним 

подружжям.  Ви вагітні, і тепер ви хочете бути батьками, і це чудова пора, ви 

просите Святого Духа наповнити вас, щоб ви могли мати цей Богом даний 

інстинкт любити і вести своїх дітей до слави Божої.  Ви боретеся, ви 

страждаєте, ви хворі, вам боляче, ви просите Святого Духа наповнити вас, щоб 

ви могли вистояти і через свої страждання дізнатися більше про Ісуса і стати 

більш схожими на Ісуса. Існує кілька начинок, і є один випадок, коли віруючий 

хреститься. 
 
Отже, Місія Ісуса розпочалася через вилив Його Святого Духа, щоб 

підтримати завершення всесвітньої євангелізації.  Давайте молитися і 

просити Ісуса вилити Нашого Святого Духа в наше життя, в нашій місцевості, і 

побачити, як люди стають християнами! 
 
Цей самий Святий Дух, уповноважений наповнювати світову євангелізацію 

для будь-якого віруючого в євангельській спільноті, доступний завжди! 
 
Пасха та П'ятидесятниця – єдині два свята/свята з іудаїзму, які святкує 

християнська спільнота! 
 
 


