
ПЕШЕР! 
ТЛУМАЧЕННЯ СТАРОЗАВІТНОГО ВИКОНАННЯ! 

ДІЇ СН2:14-21 
 
ІЛЮСТРАЦІЇ 
Чи можете ви назвати фільм?  Такі персонажі, як «Марті Макфлай, Біфф і 

доктор Еммет!  "Ви бачите цю книгу?" Старий Біфф розповідає 

молодшому собі. Ця книга розповідає про майбутнє. Він розповідає 

про результат кожної великої спортивної події до кінця століття».  Чи 

можете ви назвати Книгу?  Спортивний альманах "Грейс" 1950 - 2000 

років з "Назад в майбутнє II" Це було фейком, але це реально! 

 
ПРИЧИНА НЕ У ВИНІ!  В14-15 
Що це означає v12? 
 
Вилив Бога Святого Духа дає можливість учням (або апостолам, або і 

апостолам, і всім учням) говорити з Богом v6 у прославі та молитві v11, яку 

натовпи (частина діаспори) чують v6!  Різні мови, різні мови, є в мовах 15 

різних країн, згаданих v9 - v11, що викликало у деяких подив і здивування v12!  

Деякі люди в натовпі думають, що ті, хто звертається до Бога, п'яні v13!  І перед 

натовпом піднімається питання «Що це значить?» (v12) 
 
Чим же викликаний цей чудодійний знак? 
 
ПРИЧИНА БУЛА ПРОВІЩЕНА!  V16 
Ви знайдете Книгу Йоіла в Старому Завіті, Книга No 29!  Він має довжину 

всього 3 глави, і коли він насправді був написаний, ніхто не знає!  Йоіл був 

написаний, коли Храм ще діяв, і в той час, коли лихо сарани поставило людей 

на коліна! 
 
Бог використовує Йоіла, щоб висловитися в цій ситуації, як тоді, так і в якийсь 

момент у майбутньому!  Пророцтво може бути виконане Богом, який вступає в 

будь-який день і встановлений день у майбутньому!  Це був той «якийсь 

момент» у майбутньому – пешер! 
 
Причину продовжать розповідати!  19 християнських промов у діях: 
8 від Петра - Ч1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42; 10:34-48; 11:4-18; + 15:7-

11. 
1 від Стівена Ч7: 2-53 
1 від Джеймса Ч15: 13-21 
9 від Павла, 5 у проповідях Ч13:16-41; 14; 17; 20 + 28 + 4 у захисних промовах 

Ч22:1-21; 23:1-8; 2410-21; 26:2-27 
 
СПРАВА В ТОМУ, ЩО БОГ СВЯТИЙ ДУХ!  17-21 



Учні «сповнені Духом Святим» (Ч2:4; 4:8; 4:31; 9:17; + 13:9), саме через Нього 

вони можуть говорити різними мовами! 
 
Вилив Бога Святого Духа є ще одним свідченням, поряд з народженням, 

життям, смертю, воскресінням і вознесінням Ісуса, інавгурацією (початком) 

Останніх днів! 
 
V17 – V18 Pour out – Безперервна сильна тропічна злива від дня П'ятидесятниці 

до повернення Ісуса – Дії Ч9:10, 12; 10:3, 17, 19; 11:5; 12:9; 16:9, 10; 18:9! 
 
 
СПРАВА В ТОМУ, ЩО БОГ СВЯТИЙ ДУХ!  17-21 
Учні «сповнені Духом Святим» (Ч2:4; 4:8; 4:31; 9:17; + 13:9), саме через Нього 

вони можуть говорити різними мовами! 
 
Вилив Бога Святого Духа є ще одним свідченням, поряд з народженням, 

життям, смертю, воскресінням і вознесінням Ісуса, інавгурацією (початком) 

Останніх днів! 
 
V17 – V18 Pour out – Безперервна сильна тропічна злива від дня П'ятидесятниці 

до повернення Ісуса – Дії Ч9:10, 12; 10:3, 17, 19; 11:5; 12:9; 16:9, 10; 18:9! 
 
Останні дні – Від 1-го пришестя Ісуса Христа (Народження) до Його2-го 

пришестя (Повернення) – останні дні! 
 
Універсальність – 17а – всі люди;17б – незалежно від статі;17с – незалежно від 

віку;18 – всі люди, не всі люди незалежно від їх внутрішньої сприйнятливості 

до Христа, але всі люди незалежно від їх зовнішнього статусу.  Незалежно від 

етнічної приналежності, статі, віку чи статусу! 
 
V18 – ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО ЛЮДИ, ПРО ЯКИХ ЙДЕ МОВА, Є КОНКРЕТНО 

СЛУГАМИ БОЖИМИ.  ОТЖЕ, ДАР СВЯТОГО ДУХА ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ 

ВСІХ, ХТО Є ІСТИННО БОЖИМ.    
 
Пророцтво – це Бог говорить, Бог відкриває Себе Своїм Словом!  Коли люди 

говорять Боже Слово, вони стають по суті, пророками!  Весь Божий народ є 

пророками, коли говорить Боже Слово!  Лютер "пізнання Бога через Христа, яке 

Святий Дух розпалює і змушує горіти словом Євангелія" Ленський pg 75 
 
Вірте чи ні, але Мойсей свого часу також бажав, щоб Господь зодягнув 

Свого Духа на весь Свій народ, щоб усі вони могли пророкувати (Числа 

Ч11:29).  Його бажання збулося!!!! 
 
V20 – Йоіл не вказує час, від виливу Божого Духа до Судного дня (Об. Ч6: 12-

14), але перше є чіткою ознакою того, що друге відбудеться! 



 
V21 - Найдовший день можливостей від народження Ісуса до Його Другого 

пришестя! 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Біблія говорить про те, що ми охрещені Святим Духом. Це відбувається одного 

разу при наверненні, коли ви стаєте християнином (1ст Коринтянам 

Ч12:13).  Ефесяни Ch1 говорять про запечатування Святим Духом.   Це разова 

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 «наповнені Святим 

Духом».  Є одне хрещення і є кілька наповнень, і це дає силу Святому Духу 

для богоцентричного служіння. 
 
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! 
 
Коли справа доходить до нинішніх «знаків і чудес», таких речей, як повені, 

землетруси, голод, посухи, війни, чутки про війни, ми, як християни, можемо 

запропонувати пояснення!  Ми живемо в «Останні дні», відкриті через1-е 

пришестя Ісуса.  Це залишається найдовшим днем (часом) можливостей, бо 

«кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде врятований». 
 
ОСКІЛЬКИ МИ ЗНАЄМО ЙОГО, МИ ПОВИННІ ЗРОБИТИ ЙОГО 

ВІДОМИМ! 
 


