
ІСУС РУХАЄТЬСЯ ЗІ СВОГО ЗЕМНОГО 
СЛУЖІННЯ ЙОГО НЕБЕСНОМУ СЛУЖІННЮ! 

ДІЇ СН1:1-5 
 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Продовження!  Хто може назвати різні продовження фільму?  Ян? 
 
СЛУЖІННЯ ІСУСА ПОЧИНАЄТЬСЯ!  В1-2 
Лука згадується в Новому Завіті лише тричі, і щоразу через писання апостола Павла ми 

дізнаємося щось про якості Луки, Колосян Х4:14 (мій дорогий друг Лука Доктор), 

Филимона 24 (мого товариша по службі) і 2 Тимофія Ch4:11 (Тільки Лука зі мною).  Що 

ми дізнаємося про Луку?  Він дорогий друг Павлу та іншим, а також медик!  Павло вважає 

його співробітницею в Євангелії і до кінця залишається вірним другом, помічником і 

підбадьорювачем, оскільки він був присутній у Римі під час обох ув'язнень Павла! 
 
We meet him for the first time in Troas where he joins Paul and Silas and Timothy on the 
second missionary journey (Acts Ch16:10), note the “we”. He may have been converted 
there and joined the missionary team as a kind of staff doctor. 
 
Поряд з вищенаведеними посиланнями, в Книзі Дії Апостолів, також написаній Лукою, він 

згадується в розповідях ми/США, під час другої місіонерської подорожі Павла, висвітленої 

з Дії Ch15:36 – Ch18:22.  Нарешті, він згадується одного разу під час третьої місіонерської 

подорожі Павла в Дії Ch20:15, де ми можемо зібратися, що Лука був частиною команди, яку 

Павло зібрав, щоб поширити Євангеліє, зробивши Луку євангелістом!  Обсяг писань, що 

містяться як в Євангелії від Луки, так і в Книзі Діянь, не тільки робить Євангеліє від Луки 

найбільшим, але в поєднанні з Діяннями, Лука за обсягом є найбільшим дописувачем усього 

Нового Завіту. 
 
Всі ці роки у всіх цих подорожах, включаючи два роки в Палестині, Лука робить 

нотатки про діла і слова Ісуса і прогрес церкви. Нарешті, Бог спонукає його написати 

двотомну роботу, яка становить більше Нового Завіту, ніж те, що написав будь-який 

інший новозавітний письменник, включаючи апостола Павла. 
 
У Євангелії від Луки ми бачимо, що він пише своєму другові "найвеличнішого Феофіла" і 

настільки стурбований своїм духовним благополуччям, що чітко викладає євангелію Ісуса 

Христа.  Ймовірно, що на момент написання євангелія, Феофіл ще не врятований, зверніть 

увагу на те, як лука ставиться до нього, оскільки малоймовірно, що Лука привітав би 

християнина таким же чином.  Теофіл, ймовірно, є якимось римським чиновником через 

титул «найвидатніший», який Лука використовує лише для римських чиновників, таких як 

Фелікс (Дії Ch23:26) та Фест (Дії Ch26:25), намісники Юдеї. Теофіл мав певні знання про 

Ісуса та церкву, але це не було чітким, певним і повним. Метою Луки було дати йому вірну 

розповідь про те, що ісус зробив і сказав, а потім про розвиток церкви у світі. 
 
Однак подивіться, як Лука звертається до Феофіла в Дії Х1:1, це так інакше.  Це, мабуть, 

інакше, тому що Теофіл тепер народився знову! 
 
Доктор Люк - дивовижна людина!  Він не був очевидцем життя, смерті, поховання, 

воскресіння Ісуса.  Він був більше схожий на репортера-розслідувача.  Він був хлопцем, 

який вийде на вулицю, і він буде розслідувати.  Отже, він пішов поговорити з тими, хто знав 

Ісуса, дітьми, які виросли з ним, членами сім'ї, які були ще живі. 
 
Доктор Люк - дивовижна людина!  Він не був очевидцем життя, смерті, поховання, 



воскресіння Ісуса.  Він був більше схожий на репортера-розслідувача.  Він був хлопцем, 

який вийде на вулицю, і він буде розслідувати.  Отже, він пішов поговорити з тими, хто знав 

Ісуса, дітьми, які виросли з ним, членами сім'ї, які були ще живі. 
 
Він дуже близько дружив з Павлом.  Коли ми разом читаємо книгу Дії Апостолів, ви 

побачите певні уривки, де Павло каже: "Ми пішли сюди, і ми зробили це, і ми це зробили", і 

ви дивуєтеся: "Ну, я знаю, хто такий Павло.  Хто такий містер «Ми»?»  Містером «Ми» був 

би доктор Люк.  Доктор Лука є попутником Павла.  Він дружить з Павлом.  Я думаю, що він 

насправді також міг бути особистим лікарем Павла.  Коли Павла б'ють, влаштували 

корабельну аварію, бездомного, ув'язнили, лікар допомагав би.  І він має з собою доктора 

Люка.  І ось, він там подорожує з Полом, і він бачить, що відбувається, і він записує те, що 

відбувається.  Він є репортером-розслідувачем, який виконує роботу, щоб повернутися, щоб 

подивитися на те, що зробив Ісус, а також очевидцем, записуючи те, що відбувається через 

Святого Духа з такими лідерами, як Павло. 
 
Тепер Лука і Дії є двома книгами Нового Завіту, але разом вони складають більшість Нового 

Завіту.  Просто по величезній довжині Лука пише більшу частину Нового Завіту.  Найбільша 

кількість книг в Новому Завіті написано Павлом, який, знову ж таки, є другом Луки.  

Отже, Лука певною мірою бере участь у переважній більшості — майже повністю — 

Нового Завіту! 
 
СЛУЖІННЯ ІСУСА ТРИВАЄ!  V3 
Ісус продовжує говорити з учнями про «Царство Боже», фразу, яка, коли використовується в 

Євангеліях, означає спасительну та суверенну дію Бога через Ісуса, і це та сама тема, яка 

тепер має продовжуватися силою Святого Духа, працюючи в учнів (Ч8:12, Ч14:22,  Ч19:8, 

Ч20:25, Ч28:23 + 31). 
 
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». 

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. 

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). 

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). 

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. 

Після повстання Йони він пророкував про Божий гнів ніневітам, кажучи їм, що вони будуть 

знищені через 40 днів (Йона Ч3:4). 

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). 



 
СЛУЖІННЯ ІСУСА ЧЕРЕЗ СВЯТОГО ДУХА ТА АПОСТОЛІВ!  В4-5 
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. Ісус був зачатий силою Святого Духа у своїй матері Марії. Зачаття Ісуса, його вхід в 

історію людства як людини, було здійснено силою Святого Духа.  (Лука Ч1:35) 
2. 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) 
3. 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) 
4. 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) 
5. 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) 
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)) 
7. 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) 
 



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 Дії Апостолів. 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). 

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

Христа отримує надзвичайну силу для служіння, що підносить Христа. 

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) 

ЗАСТОСУВАННЯ 
Як би ви описали зв'язок між Книгою Луки і Діяннями? 
Які докази дав Лука Феофілу, що Ісус живий? 
Яке значення має 40 років у Біблії? 
Які вимоги пред'являються до того, щоб бути апостолом? 
Чи існують сучасні апостоли?  Чому?  Чому ні? 
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