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Вступ
На момент, коли я пишу цей текст, на планеті Земля налічується понад мільярд автомобілів1. За минулу сотню років автомобілі пройшли шлях від дива техніки до
необхідного на щодень транспортного засобу для людських істот, різноманітних виробів та їжі.
Протягом минулого століття як дизайн, так і продуктивність автомобілів зазнали значних покращень. Разом із гумовими шинами, перемикачами запалювання
й повітряними подушками автомобілі еволюціонували
впродовж багатьох років, аби стати легшими, безпечнішими та швидшими.
Винайдення прискорювальної передачі (овердрайву)
в середині XX століття стало значним кроком уперед
для легкових автомобілів і вантажівок: це подовжило
тривалість роботи двигуна й підвищило ефективність
використання палива.
Прискорювальна передача – це механізм, який дозволяє автомобілю досягати високої швидкості з меншою
кількістю обертів двигуна в хвилину. Завдяки цьому
економиться більше палива, створюється менше шуму,
а двигун менше зношується2.
1

http://www.huffingtonpost.ca/2011/08/23/car-population_n_934291.html

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
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У сучасних автівках прискорювальна передача – це додатковий механізм у трансмісії, який дозволяє двигуну
рухатися швидко без деформацій і вигоряння.
Завдяки прискорювальній передачі легкові й вантажні автомобілі можуть долати великі відстані з вищою
швидкістю, при цьому не перегріваючись.
Вони можуть долати тисячі й тисячі кілометрів без пошкоджень і поломок найважливіших частин двигуна.
Дочитавши аж сюди, ви, імовірно, думаєте: «Ну гаразд,
я тішуся з того, що автівки тепер краще їздять, але
яким чином це стосується Святого Духа?».
І зараз ви про це дізнаєтеся.
Бачте, так само, як двигун автомобіля працює краще
завдяки вбудованій в нього прискорювальній передачі,
християнин отримує надзвичайні переваги, сповняючись присутністю Святого Духа.
Автомобіль може функціонувати й без прискорювальної передачі. Проте це обмежить його швидкість і потужність. Він буде напружуватися й пирхати. У нього
буде більша потреба в ремонті та заміні частин.
Християни можуть функціонувати (і часто функціонують) без постійної присутності Святого Духа. Але без
Нього в нас будуть обмежені швидкість і потужність.
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Ми напружуємося, пирхаємо й не можемо рухатися
легко та ефективно впродовж тривалого часу на високих швидкостях – хоча саме цього хоче від нас Бог. І
саме цього бажає наше серце.
Якраз тому Бог послав християнам основний локомотив – Духа Святого. Він вбудував у віруючих Свій тип
прискорювальної передачі. Тепер приготуйтеся рухатися
далі й швидше, ніж ви навіть насмілювалися собі уявити.

- 6-

Перша передача
На відміну від прискорювальної передачі, яку винайшли
лише нещодавно, Дух Святий існував завжди. Як одна
з Осіб Трійці, Дух Святий був присутній при створенні світу. У другому вірші Біблії написано: «…Дух Божий
ширяв над поверхнею води»3.
Увесь Старий Заповіт дає чимало ілюстрацій функцій
та мети Духа Святого. Під час Старого Завіту, до приходу Ісуса, роль Духа Святого була обмеженою та короткочасною.
Старий Завіт був простим. Бог сказав: «Слухайтеся
Мого голосу, і Я буду вам Богом, а ви будете народом
Моїм, і ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб
вам було добре»4.
Ізраїльтяни швидко порушили цю угоду, зокрема через
те, що не мали сили Духа Святого, яка би перебувала
в них. Вони намагалися дотримуватися Божих наказів
власними силами.
Як і автівки без прискорювальної передачі, вони з усіх
сил намагалися втримати швидкість. І, як автівки без
прискорювальної передачі, вони неминуче згорали,
3

Буття 1:2.

4

Єремії 7:23.
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пирхали й ламалися. Вони не могли рухатися дуже
швидко впродовж тривалого часу.
Колись прискорювальна передача була додатковим механізмом, який можна було вбудувати в коробку передач.
Його можна було прикріпити до трансмісії для довгої
подорожі чи для перевезення тяжкого вантажу. Згодом
його можна було відчепити. За Старого Заповіту, Бог посилав Святого Духа для певної місії, котра вимагала терпіння й сили. По закінченні місії Дух Святий віддалявся.

Дія Духа Святого була короткочасною
Самсон був одним із тих, хто зазнав короткочасного
досвіду присутності Святого Духа в Старому Заповіті.
Самсон був суддею Ізраїлю.
Мабуть, найбільше цього біблійного героя знають за
те, що він утратив свою силу через облудливу жінку
Делілу. Але Самсон також звершував дивовижне – завдяки силі Святого Духа.
Перед народженням Самсона янгол Господній сказав
його батькам, що їхній син «зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян»5.
Самсон виріс і став суддею Ізраїлю.
5

Суддів 13:5.
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Подорожуючи країною, він стикався з фізичними нападами: спершу – лева, тоді – филистимлян. І першого й другого разу «зійшов на нього Дух Господній», і він
переміг6.
Коли Дух Святий сходив на Самсона, той отримував
надприродну фізичну силу. Він уподібнювався вигаданим персонажам-супергероям із книжок коміксів.
Самсон буквально розривав лева на шматки. Він убив
тридцять чоловіків в одній бійці. Згодом, коли филистимляни зв’язали його, Дух Святий знову зійшов на
нього, і він сам убив тисячу чоловіків7.
Вражаюче! Неймовірно! Самсон був одноосібною бригадою по зносу филистимлян. Але лише тоді, коли Дух
Святий сходив на нього. Оскільки події розгорталися
за Старого Завіту, наділення силою Святого Духа було
тимчасовим, лише задля потреб поточного моменту.
Самсон звик до сили Святого Духа й почав уважати, що
виборює ці надзвичайні перемоги власною снагою.
Деліла була привабливою. Вона була звабливою. Самсон
був самозакоханим, надміру впевненим у собі, навіть
зверхнім. Він уважав, що може побавитися з вогнем і
вийти не лише не обпеченим, але навіть без запаху диму!
6

Суддів 14:6, 19.

7

Див.: Суддів 14-15.
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Деліла благала й улещувала його, і Самсон зрештою
розповів цій жінці, звідки бралася його сила. Він заснув, а вона покликала филистимлян. Деліла розбудила
Самсона, вигукнувши: «Филистимляни на тебе!»8.
Він вскочив на рівні ноги, щоби побороти їх, і сказав:
«Я визволюся!». Але трапилося дещо дуже сумне: Самсон не знав, що Дух відступився від нього.
Самсон сприймав присутність Святого Духа, як належне, і навіть не усвідомлював, що сила Господня відступила тоді, коли він її найбільше потребував.
На відміну від досвіду Самсона, тепер присутність
Святого Духа вже не є короткочасною. Дух Святий уже
не нагадує «причіпну» прискорювальну передачу, яку
використовують лише для особливих місій. Завдяки
Новому Заповіту та через хрещення Святим Духом
Його присутність постійна.
Нам не потрібно молитися, щоби Він прийшов і визволив нас. Ми можемо молитися разом із Ним, як Він
молиться через нас, аби сповнити нас щоденною силою
пройти кожну ситуацію. Через те, що Святий Дух є постійно, ми можемо подолати будь-які обставини. Ми
можемо нестися на найвищій швидкості, без вигорянь
і поломок.
8

Див.: Суддів 16:18-20.
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Дія Духа Святого була зовнішньою
Самсон був сильним суддею, і він звершував великі
справи. Але він отримував лише тимчасову допомогу
від Духа, і коли Духа в ньому не було, він утрапив у
пастку. Йому викололи очі, а самого зробили рабом
для ворогів його народу, филистимлян. Кепський кінець.
Після періоду суддів Бог давав Ізраїлю царів. Цар Давид, мабуть, найвідоміший серед них. Біблія описує його як мужа за серцем Божим9.
Проте, попри всю чудовість Давида й усі дивовижні
Псалми, які він написав, йому складно було залишатися постійно в Божій присутності, адже за Старого
Завіту дія Духа Святого була зовнішньою.
Як і ранній тип прискорювальної передачі був лише додатковим механізмом, що прикріплявся зовні до транс
місії автомобіля, Дух Святий діяв у жінках і чоловіках
зверху й зовні, а не зсередини.
Давид був усього лише хлопчиком, коли Бог послав
пророка Самуїла, щоби той помазав його на царя. Самуїл дослух вся Божого голосу, оглядаючи всіх старших Давидових братів. Бог не казав нічого, поки Самуїл зрештою не побачив Давида.
9

Див.: 1 Самуїлова 13:14.
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Коли Самуїл стояв перед підлітком-пастушком, Бог
промовив: «Устань, помаж його, – бо це він!»10.
Самуїл вилляв оливу помащення на Давида, і Дух Святий зійшов на юного майбутнього царя. Дух Святий
зійшов на нього, а не в нього.
Згодом Давид переможе Голіята силою Духа Святого.
Він стане царем після років випробувань і переховувань від царя-душогубця Саула.
Минув час, Давид зіткнувся зі спокусою і згрішив. Пізніше покаявся й отримав відновлення. Він був такою
ж людиною, як і ми. Він вів війни та вигублював народи. Інколи тікав, аби врятувати власне життя. Попри це
все, цар Давид постійно благав Бога: «…не бери Свого
Духа Святого від мене»11.
Чому цар Давид мусив просити, щоби Дух залишився,
навіть після того, як його помазали?
Тому що в Старому Заповіті Дух Святий діяв лише
зовні.
Як і старий механізм прискорювальної передачі, який
причіплявся зовні та час від часу знімався, Дух Святий
за Старого Завіту був тимчасовий і сходив на людей.
10

1 Самуїлова 16:12.

11

Псалом 50:13.
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Покращення прискорювальної передачі у 60-х роках
полягало в тому, що її можна було вмонтовувати в
трансмісію легкових автівок і вантажівок. Це було серйозним кроком уперед і приємним новаторством.
Внутрішня прискорювальна передача є хорошим механізмом, але те, що Ісус зробив, давши Новий Заповіт, –
дивовижне. Воно змінило все. Дух Святий уже не приходить і йде. Він більше не сходить на віруючого зовні.
Відтепер дія Духа Святого ПОСТІЙНА.
Відтепер Дух Святий діє ЗСЕРЕДИНИ.
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Друга передача
Новий Заповіт змінив усе. Смерть та воскресіння Ісуса
принесли нову угоду між Богом і Його людьми. У цьому
Новому Завіті Бог дав людям ту ж обіцянку, яку свого
часу дав ізраїльтянам, проте з двома вагомими змінами:
1. Новий Завіт доступний для всіх – не лише
для ізраїльтян, але для кожної живої людини. «А всім, що Його прийняли, їм владу дано
дітьми Божими стати, тим, що вірять у
Ймення Його…»12
2. Він уже не вимагає, щоби віруючі жили відповідно до Його стандарту власними силами.
Він дав їм – нам – Духа Святого. Дух Святий
дає нам змогу виконати свою частини угоди.
Дух Святий, Який живе в нас, дає нам силу бути «незмінним, повсюдним, самодостатнім доглядачем усього, що має бути в християнині»13.
Як і прискорювальна передача, встановлена всередині
трансмісії автомобіля, прийняття Ісуса як свого власного Господа й Спасителя означає, що Його Дух входить і поселяється всередині нас. Він живе там. І нам
12

Івана 1:12.

Sumner, Tracy. The Essential Works of Andrew Murray. Barbour Publishing,
2008, USA, 40.

13
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уже не треба благати Бога, як свого часу благав цар Давид: «Не бери Свого Духа Святого від мене!».

Дія Духа Святого – постійна
Бог ніколи не забирає від нас Духа Святого. Ісус дав
нам цю обіцянку, попередивши учнів про майбутню
Юдину зраду та Своє розп’яття.
Учні були при Ісусові під час Останньої Вечері, і Він хотів обмити їм ноги. Петро, імпульсивний, темпераментний учень, каже Вчителю: «Ти повік мені ніг не обмиєш!».
Петро вважав, що це – надто чорна робота для Вчителя.
Він знав, що Ісус був Сином Божим, і не міг уявити собі,
що Всемогутній Бог умиває його брудні пальці!
Ісус відповів: «Коли Я не вмию тебе, ти не матимеш
частки зо Мною».
Петро одразу ж залементував: «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову!»14.
Обмивши ноги учням, Ісус сказав їм, що Юда зрадить
Його. Він повідомив, що йде від них. Учні не розуміли,
що Він говорив про Своє розп’яття.
Учні сильно стривожилися. Вони не могли уявити життя без Ісуса. Він був молодим – Йому було всього лише
14

Див.: Івана 13:8-9.
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тридцять три роки! Вони хотіли бути з Ним до кінця
життя!
Учні запитали Ісуса, навіщо Йому йти. Він відказав,
що йде, аби приготувати їм місце в Царстві Небесному. Учитель дав їм дивовижну обітницю, сказавши, що
коли Він піде, то пошле Святого Духа, щоби Той ПОВІК
ПЕРЕБУВАВ15.
Хоча учні не усвідомлювали всього, що мало статися,
сьогодні ми розуміємо, про що говорив Ісус.
Ісус мав умерти за гріхи всіх людей. Його мали поховати, після чого Він воскрес. А тоді послав Святого Духа.
Дух Святий залишиться з нами назавжди16.
Коли Ісус вознісся, то послав Духа Святого, Який дає християнам силу рухатися життям без страху та засудження.
Яка велична втіха! Нам не потрібно напружуватися з усіх
сил. Нам не потрібно бігти, аж доки впадемо, виснажені
та зламані. Ми маємо перевагу – прискорювальну передачу Святого Духа, Який працює задля нас 24/7.
Дух Святий перебуває з нами й навчає нас усього. Постійна сила Святого Духа веде нас крізь життя.
15

Див.: Івана 14:16.

16

Див.: 1 Івана 2:27.
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Завдяки незмінній присутності Святого Духа ми можемо розраховувати на Його силу щомиті, аби вона вела
нас уперед, на швидкостях, що здавалися нереальними,
до місць, які ми й не мріяли побачити.

Дія Духа Святого – внутрішня
Дух Святий не лише постійний, але завдяки Новому
Завіту Він також живе всередині. Як сказав Ісус до учнів, «Він перебуває».
Завдяки Ісусу кожен християнин має Духа Святого
всередині себе – як сучасні автомобілі мають прискорювальну передачу. Він більше не залишається назовні.
Тепер Він перебуває в нас, діючи зсередини.
Дух Святий, Який живе в нас, дає нам надзвичайну силу. Він дає нам те, що необхідно, аби здійснити все, чого бажає Бог. Основний елемент роботи Святого Духа
в нас – це дія Божої благодаті.
Усі виклики, спокуси та випробування, з якими ми стикаємося на землі, можна пройти завдяки Його благодаті. Щоби ми – через Його благодать у нас, – «мавши
завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком…»17.
17

2 Коринтян 9:8.
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Як написав про це покійний теолог Ендрю Мюррей,
«благодать – це не лише сила, яка торкається серця Бога, але це також сила, яка торкається серця християнина й дає йому силу щомиті любити Бога та виконувати
Його волю».
Ця благодать приходить через те, що Дух Святий живе
всередині нас.
Як і в ситуації з прискорювальною передачею, внутрішнє перебування Духа Святого дає нам благодать і силу
досягати великого. Того, що ми б ніколи не досягли самі.
Він постійний і перебуває всередині нас. Але ким Він є
насправді?

- 20 -

Третя передача
На сторінках Біблії Дух Святий описується різними
термінами. Ось деякі з них:
Помічник – «Утішитель же, Дух Святий, що Його
Отець пошле в Ім’я Моє, Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив» (Івана 14:26).
Утішитель – «А Церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і
сповнялася втіхою Духа Святого» (Дії 9:31).
Заступник – «А як прийде, Він світові виявить про гріх,
і про правду, і про суд…» (Івана 16:8).
Провідник – «А коли прийде Він, Той Дух правди, Він
вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати Сам
від Себе, а що тільки почує, – казатиме, і що має настати, – звістить вам» (Івана 16:13).
Дух Святий – це наш постійний внутрішній голос
від Бога. Він проголошує надію, коли ми у відчаї. Він
говорить правду, коли ми обмануті. Він освітлює наш
наступний крок, коли наша стежка пролягла в темряві.
Він додає нам сили, коли наш двигун уже не спроможний на жоден оберт.
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Він завжди доступний. Він завжди чекає, щоби допомогти нам. Він навіть заступається за нас із Божої волі18.
Нехристияни не мають доступу до Святого Духа. Вони –
як автівки до винаходу прискорювальної передачі.
Вони скрегочуть шестернями й вичавлюють останні сили з двигуна, сподіваючись досягти своєї мрії, та зрештою залишаються розчарованими й ображеними просто
тому, що не мають додаткового механізму, необхідного,
аби керувати життям плавно й рівно.
А в нас він є – і це Святий Дух.
Дух Святий є нашим Провідником, Утішителем і Заступником. Він діє через нас і в нас, аби навчати нас і вести нас.
Ісус обіцяв, що Дух Святий дасть нам силу. Насправді,
останні записані Його слова до учнів перед вознесінням
були саме про це: «Та ви приймете силу, як Дух Святий
злине на вас…»19.
Ісус би не обманював. Він не може обманювати. Дух
Святий – це наша постійна внутрішня прискорювальна передача. Чому ж ми все одно так часто почуваємося
виснаженими? Чому наші сили вичерпуються, а деталі
зношуються?
18

Див.: Римлян 8:27.

19

Дії 1:8.
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Не досить лише читати про Духа Святого в Писанні.
Має бути щось, що доводило б нам Його благодать.
Має бути доказ Його роботи на нашу користь.
І воно є! Незабаром після того, як Ісус сказав Своїм
учням, що вони отримають силу, учні зібралися разом
для молитви. Вони чекали, як і наказував їм Ісус.
Він велів їм залишатися в Єрусалимі, допоки вони не
одержать сили Святого Духа20.

Дух Святий приносить силу
Коли вони чекали, горницю раптом наповнив «шум із
неба, ніби буря раптова зірвалася». Тоді учні побачили вогонь, наче поділені язики, над головою кожного
з присутніх. Окрім того, вони всі почали говорити «іншими мовами», сповнившись Духа Святого21.
Цю подію знають як День П’ятидесятниці. У той момент Божа прискорювальна передача була встановлена
всередині них назавжди. Кожен у тій кімнаті сповнився Святого Духа й отримав силу будувати Церкву. Принести Царство Небесне на землю.
Того дня Петро виголосив свою першу проповідь.
Сила дії Духа Святого, яка виявилася в ньому та ін20

Див.: Луки 24:49.

21

Див.: Дії 2:2-4.
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ших учнях, привела три тисячі людей до прийняття
Христа.
За один день.
Дух Святий наділив учнів силою розповсюдити Євангелію по всьому світі. Він наділив їх силою воскрешати
померлих, виганяти демонів, зцілювати хворих. Сила
Духа Святого прийшла в їхнє життя й привела їх до величного успіху задля Божих цілей і Його слави.
Вони були настільки потужними й нестримними, що
юдейські керівники, які не вірили в Ісуса, описуючи їх,
казали: «Ті, що світ сколотили…»22.
Ого! Ото сила! Як ми можемо жити, щоби нас описали як тих, що світ сколотили?
Хоча Дух Святий приходить у наше життя, коли ми
приймаємо Ісуса як свого Спасителя, існує ще один вияв Його сили та присутності в нас.
І це – той самий зовнішній вияв, який трапився з учнями, коли вони отримали Святого Духа: говоріння іншими мовами, знане також як небесна молитовна мова.
Кілька років після П’ятидесятниці апостол Павло був у
Ефесі, у місті, що знаходилося на території сучасної Ту22

Дії 17:6.
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реччини. Він відвідав кілька новонавернених і запитав
їх, чи отримали вони Святого Духа.
Вони відказали: «Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий!»23.
Павло поклав на них руки, і Дух Святий зійшов на них.
І те ж, що відбулося в День П’ятидесятниці, відбулося
і з ними того дня. Вони заговорили іншими мовами.
Як ви можете отримати те, що Бог має для вас? Як ви
можете жити в режимі прискорювальної передачі щодня, упродовж усього дня? Отримавши хрещення Святим Духом і власну небесну молитовну мову.
Це Божа мова, якою промовляє Дух Святий. У такий
спосіб Дух Святий молиться за вас про досконалу Божу волю для вашого життя.
Отримавши хрещення Святим Духом і молячись у дусі
щоденно, ви відкриєте абсолютно нове джерело сили.
Абсолютно нове джерело енергії. Абсолютно нову передачу. Прискорювальну передачу.

23

Дії 19:1-2.
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Четверта передача
Питання хрещення Духом Святим було причиною для
плутанини та суперечностей упродовж усієї історії
Церкви. Воно дозволяє віруючому спілкуватися з Богом без перешкод плоті, диявола чи людського розуму.
Воно призначене для того, щоби допомогти вам молитися саме так, як того хоче Бог. Це спосіб Святого Духа допомогти вам говорити безпосередньо з Богом Отцем.
Не дивно, що з приводу цього виникало так багато
плутанини: якщо дияволу вдасться зробити так, аби
християни уникали молитов у Дусі, він може влаштувати коротке замикання в системі прискорювальної
передачі, яку встановив Господь. Він може запобігти
тому, щоби християни проходили великі відстані. І тому, щоб у них була вся сила, коли вони її потребують.
Ця книжка написана не для того, щоби висвітлити дар
мов. Натомість, вона написана для того, щоби допомогти людям зрозуміти потребу в хрещенні Святим
Духом – і щоби вони могли його отримати.

Ознаки хрещення Святим Духом
Як уже зазначалося, хрещення Святим Духом дає християнину додатковий вимір сили й спілкування з небесами.
- 28 -

Коли Ісус був із учнями, ця молитовна мова не була необхідною. Вони могли говорити з Ним, тому що Він був
із ними у плоті.
Коли Він покинув землю, Він знав, що їм потрібна буде
небесна сила не лише для того, щоби вижити в період
гонінь, які от-от мали настати, але також для того, щоби процвітати й будувати надію світу – помісну церкву.
Хрещення Духом Святим було Божим планом. Молитва в Дусі – це Божа стратегія, аби не дати силам темряви й людській слабкій плоті перешкодити завантаженню Його благодаті та сміливості для християнина.
Хрещення Духом вивільняє молитовну мову віруючого.
Ознакою хрещення Духом є спроможність віруючого
молитися новою мовою24. Мета небесної молитовної
мови полягає в тому, щоби наставляти, заохочувати
й зміцнювати християнина25.
Зазвичай, християнин отримує це хрещення через
молитву з іншими віруючими чи пасторами. Апостол
Павло в Діях 19 показав, як це відбувається, зустрівшись із новонаверненими християнами, які ніколи не
чули про хрещення Духом Святим. Павло поклав на
них руки, Дух Святий зійшов на них, і вони заговорили іншими мовами.
24

Див.: Дії 19:6.

25

Див.: 1 Коринтян 14:4.
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Спершу це може видаватися дивним і незручним. Але
так стається, як правило, через те, що ми зосереджуємося на тому, що подумають про нас люди, коли ми
вимовлятимемо слова, яких не розуміємо. Але Бог розуміє. І в тому вся суть. Щойно ми усвідомимо силу
хрещення Святим Духом, істинність Його присутності
та доречності в щоденному житті, ми знайдемо в цьому
велике благословення.
Апостол Павло, який написав більшість книг Нового
Заповіту, сказав про молитву в Дусі: «Дякую Богові моєму, – розмовляю я мовами більше всіх вас»26.
Павло усвідомлював важливість цього та стверджував,
що сам він молиться у Дусі весь час. У хрещенні Святим Духом прекрасно й те, що ви можете молитися безперестанку27.
Упродовж дня про себе чи на весь голос (коли ви наодинці) можете молитися в Дусі. (Більше про потребу в
порядку за хвильку.) Ви можете заохотити себе йти далі та стати кращим завдяки хрещенню Святим Духом,
завдяки вашій небесній молитовній мові.

26

1 Коринтян 14:18.

27

Див.: 1 Солунян 5:17.
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СІМ КРОКІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ПРИВЕСТИ КОГОСЬ ДО ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ:
1. Пояснити потребу (див.: Дії 1:8; Івана 7:37).
2. Пояснити різницю між народженням згори та
сповненням Духом (див.: Івана 7:37-39).
3. Пояснити, що обітниця Духа належить усім християнам (див.: Дії 2:39; Галатів 3:14).
4. Пояснити постійне внутрішнє засвідчення «сповнення» Святим Духом (див.: Дії 2:4; 10:44-46; 19:2-6).
5. Помолитися за них і покласти на них руки (див.: Дії
9:12, 17; 8:17; 19:6).
6. Заохотити їх, пояснивши присутність Святого Духа й Боже бажання дати нам Святого Духа (див.:
Луки 11:13).
7. Вірити, що вони отримають цей дар, і молитися
відповідно (див.: Дії 19:6).

Молитва в Дусі
Певна плутанина, яка оточує доктрину хрещення Духом,
починається якраз звідти – із плутанини. Часто церкви
дозволяли людям брати участь у гучних, невпорядкова- 31 -

них молитвах Духом. Така практика збиває з пантелику
невіруючих (і, правду кажучи, багатьох віруючих також).
Апостол Павло знову дає відповідні вказівки з приводу
тривалості та використання молитви в Дусі. Сказавши
церкві в Коринті, що «розмовляє мовами більше всіх
вас», він додав: «Але в Церкві волію п’ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч
слів чужою мовою!»28.
Далі він пояснює: «А як зійдеться Церква вся разом, і
всі говоритимуть [чужими] мовами, і ввійдуть туди
й сторонні чи невіруючі, – чи ж не скажуть вони, що
біснуєтесь ви?»29.
Ключ у тому, що молитва в Дусі дана для особистого
зростання. Дари Духа, які описані в наступному розділі, дані для загального зростання.
Тут важливо уточнити, що інші мови – це ознака хрещення Святим Духом, але вони є водночас духовним даром.

Мови як ознака
Ознака мов – це постійно видимий результат хрещення
Святим Духом. Вона раз у раз зринає в Новому Заповіті.
28

1 Коринтян 14:19.

29

1 Коринтян 14:23.
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Коли Ісус з’явився на землі після Свого воскресіння, то
сказав Своїм учням: «А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі… говоритимуть мовами новими…»30.
Ця ознака є для оточуючих свідченням сповнення Духом Святим. Ключова відмінність між ознакою інших
мов і даром інших мов – це потреба у витлумаченні.
Дар мов, про який я писатиму в наступній частині цієї
книжки, потребує витлумачення. Ознака мов, як неодноразово показано в Книзі Дії, не потребує витлумачення. У День П’ятидесятниці (див.: Дії 2:4) учні говорили мовами, але ніхто не тлумачив.
Згодом Петро проповідує поганам, і чимало юдейських
віруючих здивовані. Чому? Бо «дар Духа Святого пролився також на поган! Бо чули вони, що мовами [різними] ті розмовляли та Бога звеличували…»31.
Ознака інших мов супроводжує тих, що вірять, і є свідоцтвом хрещення Святим Духом. Вона може виявлятися наодинці та в гурті й не потребує витлумачення.
Вона є просто виявом сповнення Святим Духом.
Бог хотів дати вам потужний зв’язок із Ним. Ісус сказав, що не кине нас сиротами32. Він послав Святого Ду30

Марка 16:17, виділено автором.

31

Дії 10:45-46, виділено автором.

32

Див.: Івана 14:18.
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ха й хрещення Святим Духом, аби дати нам сили рухатися вперед.
Молитва в Дусі – це особисте свідчення хрещення в Дусі й дає християнинові змогу рухатися життям на прискорювальній передачі.
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Прискорювальна передача
Цей останній розділ пояснює дію дарів Духа Святого.
Дари Духа даються нам для використання в церкві та
поза нею, у світі. Ці дари можна практикувати поодинці та колективно. У попередніх розділах використання
ознаки інших мов показане, передусім, для конкретної
особи. Дари Духа даються для благословення колективу, Тіла Христового, помісної церкви.
Ми розуміємо історію Святого Духа та історію прискорювальної передачі. Постійний, внутрішній механізм
прискорювальної передачі дає змогу легковим і вантажним машинам їхати далі й швидше, менше при цьому зношуючись.
Дух Святий дає християнину можливість отримати
«значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас…»33.
Сила, яка діє в нас, – це Дух Святий. Хрещення Духом
Святим дає нам власну небесну молитовну мову, яка
розвиває нас і промовляє до небес, коли в нас не залишилося слів. І навіть тоді, коли ми самі готові говорити.
Крім того, Бог дав християнам особливі здібності, чи
то пак дари, які виявляються завдяки силі Святого Духа. Ці дари описані в 1 Коринтян 12-14.
33

Ефесян 3:20, виділено автором.
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Павло пояснює, що ці дари доступні всім християнам.
Дух Святий виявляється в цих дарах через різних віруючих у різні часи, як забажає34.
Апостол каже нам, що ці дари нагадують частини людського тіла – кожен має свою конкретну місію – і коли
працюють усі, все тіло є здоровішим і сильнішим.
Насамкінець Павло навчає, що будь-хто може отримати
дари Духа. Він заохочує нас дбати ревно про ліпші дари35.
Різноманітних дарів Духа чимало. Коли вони діють, то
помісна церква розвивається плавніше й може досягти
більшого, проходячи довші відстані.

Слово мудрості
Слово мудрості – це надприродна думка, яка приходить безпосередньо від Святого Духа. Це може бути
відповідь на питання, ідея для бізнесу чи правильна
реакція на родинну кризу.
У Старому Заповіті знаходимо приклад царя Соломона, наймудрішої людини в історії, коли він зіткнувся з
дивною дилемою. Дві жінки, які ділили між собою кімнату, прийшли до нього на суд.
34

Див.: 1 Коринтян 12:11.

35

Див.: 1 Коринтян 12:31.
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Вони ділили ліжко, і в них обох були немовлята. Уночі
одне з немовлят померло. Прийшовши до царя Соломона, кожна жінка стверджувала, що жива дитина належить їй. У 800 році до н.е. не було аналізів ДНК. На
задвірках царевого палацу не було лабораторій, котрі б
аналізували відбитки пальців. Як він міг розв’язати цю
суперечку?
Він помолився, попросивши мудрості, і Дух Святий дав
йому відповідь. Цар повернувся до жінок і промовив:
«Що ж, оскільки ми не знаємо, чия це дитина, ми просто
розітнемо її навпіл і кожній із вас дамо по половині»36.
Таке рішення може здаватися безглуздим, але воно
спрацювало. Це була мудрість Божа. Жінка, чиє немовля померло, пристала на цареву пропозицію. А інша
жінка, справжня мати живого немовляти, закричала:
«НІ! Віддайте маля їй!». Вона б радше довірила іншій
жінці виховувати свого малюка, ніж дозволила б, аби
його вбили.
Це слово мудрості дало Соломону відповідь, і він віддав
маля його матері. Моліться, щоби Дух Святий дав вам
таку ж мудрість у моменти випробувань. І Він дасть.
Слово мудрості – надприродне. Це не стратегія й не
план. Це пряме вміщення Божої мудрості в розум віруючого.
36

Див.: 1 Царів 3:16-28.

- 38 -

У Новому Заповіті ми бачимо, як працює цей дар, коли
Дух Святий проказав до лідерів Антіохійської церкви:
«Відділіть Варнаву та Савла для Мене на справу, до
якої покликав Я їх!»37.
У цьому випадку апостольські лідери не мали плану
розвитку церкви чи програми місіонерського поширення. Вони просто почули слово від Духа Святого.
Вони отримали слово мудрості та слухняно вчинили
відповідно до нього.

Слово знання
Вислів «слово знання» не обов’язково означає промовлений текст. Це просто внутрішнє одкровення Божого
знання. Це інформація, яку отримує свідомість людини; і ця людина, без жодних досліджень чи розмірковувань, знає, що ця інформація – правдива.
На відміну від слова мудрості, слово знання відкриває
певний факт, що дозволяє віруючому прийняти правильне рішення.
Ісус показав дію цього дару Духа, зустрівшись із самарянкою біля криниці. В Івана 4 описана історія цієї визначної зустрічі.
37

Дії 13:2.
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Жінка прийшла до джерела в полуденну спеку тому, що
була відкинена тогочасним суспільством. У неї була дуже кепська репутація. Ісус побачив її й попросив у неї
води, щоби напитися.
Вона погодилася – і в них зав’язалася розмова. Упродовж тієї розмови Ісус сказав їй, що знає про те, що вона була дружиною п’ятьом чоловікам і що тепер вона
жила з чоловіком, якому не доводилася дружиною.
Це слово знання, відрите Духом, дозволило Ісусові
промовляти до її серця.
Самарянка побігла до всіх своїх друзів, проголошуючи:
«Ходіть-но, побачте Того Чоловіка, що сказав мені все,
що я вчинила. Чи Він не Христос?»38.
Слово знання в тій обставині відкрило Ісусові спосіб
достукатися до жінки й виявити їй Божу силу. У вашому житті слово знання може з’являтися в розумі, щоби
допомогти вам достукатися до інших або ж щоби показати вам правильне рішення.

Пророцтва
Пророцтво – це не проповідь. Це не «помазана розмова». Це несподіване натхнення. Це послання, дане
38

Івана 4:29, виділено автором.
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одкровенням Святого Духа. Воно не є обміркованим
заздалегідь. Воно не є функцією людського розуму.
Воно дається не для того, щоби відкрити чийсь гріх
перед зібранням.
Тут пояснюється, чим воно не є. Так що тоді є пророцтво?
Пророцтво – це послання, дане одкровенням від Бога,
виголошене під Божественним помазанням. Це діяльність людського духа під керівництвом Духа Святого, а
не функція людського розуму. Воно не є обміркованим
заздалегідь і не є підготованим.
Це говоріння від іншої особи. У цьому випадку це говоріння від Особи Святого Духа. Воно дається виключно для підбадьорення. Інколи воно дає передбачення
майбутнього, але не завжди.
Пророцтво – це не стільки передбачення, скільки «вказівка наперед». Це Божий спосіб сказати людині, як
рухатися вперед, як чинити далі. Нам потрібно перевіряти пророцтво – якщо наш дух погоджується з ним,
воно може бути корисним для нашого життя.
Як усі дари Духа, пророцтво має відбуватися за певним
порядком. Павло навчає нас: «А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох…»39.
39

1 Коринтян 14:29.
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Дар пророцтва не є несхибним. Слова пророцтва мають бути зважені. Ось ключові способи, як визначити,
чи пророцтво від Господа:
•

Справжнє пророцтво має підбадьорювати людей
Божих (див.: 1 Коринтян 14:3).

•

Справжнє пророцтво має прославляти Ісуса Христа (див.: Івана 16:13).

•

Справжнє пророцтво дає свободу (див.: 2 Коринтян 3:6).

•

Справжнє пророцтво відповідає букві й духові Біб
лії (див.: 2 Тимофію 3:16).

•

Справжнє пророцтво приносить плід у характері
й поведінці, який відповідає плодам Духа Святого
(див.: Галатів 5:22-23).

Пророцтво є підконтрольним пророкові40. Якщо хтось
каже, що не міг тримати пророцтво в собі й мусив його
виголосити, він діє всупереч Слову Божому.
Усі справжні пророцтва відповідають духові й букві
Божого Слова.
Павло заохочує всіх християн бажати духа пророцтва.
40

Див.: 1 Коринтян 14:32.
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Виголошене правильно, воно несе надзвичайне підбадьорення для церкви41.

Віра
Дар віри – це дар, який працює задля миттєвої надприродної потреби. Це надприродна здібність вірити Божому Слову всупереч несприятливим обставинам.
Дар віри часто виявлявся в Новому Заповіті, зокрема
у зв’язку з Ісусовим служінням зцілення. Зціливши
слугу сотника, Христос зауважив сотникову віру (сотник – це офіцер римської армії, у чиєму підпорядкуванні було сто солдатів).
Сотник попросив Ісуса зцілити його слугу. Ісус відповів, що прийде, аби зцілити хворого, проте сотник
сказав Ісусові, що Йому немає потреби йти. Сотник
знав, що Ісус може зцілити його слугу, просто промовивши слово.
«Я не бачив такої великої віри навіть серед Ізраїлю!» –
вигукнув Ісус. Сотник у той момент отримав дар віри.
Він повірив без жодного сумніву, що слово Ісуса зцілить його слугу.

41

Див.: 1 Коринтян 14:1, 39; 2 Тимофію 1:6.
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Зцілення
Дари зцілення – це надприродне наділення Божою силою, аби в дивовижний спосіб зцілити небажаний фізичний стан чи хворобу. Дари зцілення не є медичною
наукою. Вони не досягаються «зусиллям волі». Вони
цілковито залежать від простої віри в Бога.
Незабаром після Дня П’ятидесятниці Петро виявив силу Духа через зцілення.
Він заходив до церкви з Іваном, коли кульгавий чоловік попросив у них дрібної монети. Петро промовив:
«Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі: У
Ім’я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи!».
Кульгавий одразу ж зцілився. Він стрибав, танцював,
прославляв Господа!42
Однією з особливостей земного служіння Ісуса були
постійні зцілення. Хоч куди б Він ішов, люди благали
Його про вздоровлення.
Якось Ісус був неподалік Єрихону, і там біля дороги сидів сліпий чоловік, який просив милостині. Коли сліпий почув шум юрби, котра йшла слідом за Ісусом, він
запитав людей, що відбувається.
42

Див.: Дії 3:6-8.
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Коли вони пояснили йому, що то Ісус іде неподалік, сліпий вигукнув: «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною!».
Люди сказали йому замовкнути, але він знову закричав:
«Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною!».
Ісус почув його й запитав: «Що ти хочеш, аби зробив Я
тобі?».
Сліпий відповів: «Господи, нехай стану видющим!».
Ісус сказав: «Стань видющий! Твоя віра спасла тебе!»43.
Щоби дари зцілення запрацювали, потрібна всього
лише проста віра в Бога. У цьому випадку сліпий отримав уздоровлення тому, що відмовився мовчати. Ісусову увагу привернула його віра, і Він зцілив очі сліпого.
Зцілення – це могутній дар Духа, а молитва за зцілення
друзів і родини є гарною можливістю сильним способом побачити, як Бог благословляє вас та інших людей,
котрі мають у цьому потребу.

Чуда
Чуда – це вияви Божественної сили. Це події, які неможливо пояснити людським розумом чи досвідом.
43

Див.: Луки 18:35-43.
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Чуда не піддаються розумінню. Ісус звершив Своє перше чудо на весіллі. Його мати Марія прийшла до Нього
з проблемою: у господарів закінчилося вино.
Ісус використав дар чуда, аби перетворити воду на вино44. Це був надприродний учинок. Вода сама по собі не
«перетворюється» на вино, незалежно від того, скільки
часу вона перебуває в дзбанку.
Ви можете закоркувати її в пляшку, зберігати у винному льосі впродовж двадцяти п’яти років, але, відкривши пляшку знову, ви знайдете там лише воду.
Ще одне вражаюче чудо зробив Ісус, коли Він та учні
опинилися разом із натовпом далеко від міста. Ісус проповідував, натовп зростав, аж поки Він та учні не усвідомили, що в них немає їжі для людей, а місто було так
далеко, що вони не могли відпустити народ голодним.
Тут Ісус узяв кілька хлібин і трохи риби й перетворив
їх на їжу, яка нагодувала кожного, хто був у тій юрбі
(п’ять тисяч – це кількість лише чоловіків; уся юрба
могла складатися з двадцяти – тридцяти тисяч чоловіків, жінок і дітей)45.
Бог використовує чуда, щоби показати Свою силу за
незвичайних обставин. Цей дивовижний дар Духа, як і
всі інші, доступний для християн сьогодні.
44

Див.: Івана 2:1-11.

45

Див.: Матвія 14:13-21.
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Розпізнання духів
Розпізнання духів є дуже важливим даром Духа. Він
використовується в служінні звільнення для людей,
які страждають від демонічного контролю чи одержимості.
Це не розпізнання людей. Це розпізнання духа, який
впливає на людину. Цей дар не має на меті критикувати особу. Він даний для того, щоби протистати злим
духам і перемогти їх.
Цей дар також використовується для того, щоби розпізнавати нечистих духів у неправдивих пророках.
Бог через Івана каже нам: «…випробовуйте духів, чи
від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з’явилося в світ»46.

Дар мов
Дар мов діє спільно з витлумаченням мов.
Дар мов не є пророцтвом. Пророцтво – це коли Бог
промовляє до людини. Мови – це коли людина промовляє до Бога47.
46

1 Івана 4:1.

47

Див.: 1 Коринтян 14:2.
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Хоча кожен віруючий, сповнений Духом, може говорити іншими мовами в особистій молитві, не кожен віруючий, сповнений Духом, має дар інших мов48.
Дар мов дається для публічного служіння. У 1 Коринтян 11-14 апостол Павло розказує, як дар мов діє на
церковних зібраннях. Відповідно до 13-го розділу 1 Коринтян, дар мов може бути:
•
•
•

посланням общині від Бога;
молитвою хвали й вдячності від когось зі збору;
молитвою чи співом.

Незалежно від того, чи дар мов виголошується в молитві чи співі, він поєднується з витлумаченням мов,
аби послужити общині.
Дар мов підкоряється певним обмеженням:
•
•
•
•
•
48

від керівництва зібрання (див.: 1 Коринтян 14:40);
контролю того, хто володіє даром (див.: 1 Коринтян 14:32);
говорити може не більше трьох людей (див.: 1 Коринтян 14:27);
має супроводжуватися витлумаченням мов (див.:
1 Коринтян 14:13, 27);
коли немає перекладача, людина з даром мов має
мовчати (див.: 1 Коринтян 14:28);
Див.: 1 Коринтян 12:30.
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•

переклад має здійснюватися перед тим, як надходить
нова інформація (див.: 1 Коринтян 14:27).

Витлумачення мов
Витлумачення мов – це говоріння під натхненням Духа
Святого зрозумілою мовою для присутніх у зібранні віруючих, яке пояснює зміст того, що було сказано через дар мов.
Витлумачення мов – це не є природна здібність. Це надприродний вияв Духа Святого. Єдиний зв’язок між людиною, яка говорить мовами, та перекладачем – це дія Духа
Святого, що надихає обох.
Бог дав Церкві ці дари (говоріння іншими мовами та
витлумачення мов), аби всі люди в зібранні могли отримати збудування, умовлення та розраду49.
Кожен віруючий, хрещений Духом Святим і вибраний
Духом Святим, може вправлятися в дарі витлумачення
мов. Людина, яка говорить мовами, також може тлумачити: «Ось тому, хто говорить [чужою] мовою, нехай молиться, щоб умів виясняти»50.
Витлумачення мов має йти відразу ж за говорінням іншими мовами.
49

Див.: 1 Коринтян 14:3, 5.

50

1 Коринтян 14:13.
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Бог працює в дивовижний спосіб, і всі дари Духа Святого даються для того, щоби сповнити силою, підбадьорити й підтримати як кожного віруючого зокрема,
так і всю церкву.
Дух Святий лагідний. Його побудження можуть бути
настільки делікатними, що ми, буває, сприймаємо їх за
миттєві помисли нашого власного розуму. Якщо маємо малу віру, то наша природна скромність перемагає,
і ми змовчуємо.
Дух Святий посланий для кожного християнина. Хрещення Духом Святим споряджає нас нашою молитовною мовою. Молитва в Дусі дає нам змогу отримувати
підбадьорення й спілкуватися з Богом так, як Він того
бажає. Дари Духа даються Богом на сьогодні, щоби збудовувати помісну церкву.
Пустіть Духа Святого за кермо вашого життя. Довіряйте Йому й отримайте силу, потрібну вам для подолання
будь-якої ситуації.
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Про автора
Стів Келлі є старшим пастором християнської церкви
Wave Church, яка має значний національний і міжнародний вплив.
Два основні кемпуси Wave Church розташовані в місті Віргінія-Біч, штат Віргінія. У Wave Church є кілька
кемпусів у різних місцях Віргінії, а також у Північній
Кароліні.
Найперше бажання пастора Стіва – навертати втрачених і вести покоління, щоби вони знайшли свою мету
в Христі, розбудовуючи помісну церкву. Основна місія
Wave Church полягає в тому, щоби допомогти людям
жити щасливим життям і знайти свою мету в Христі,
зростаючи у помісній церкві.
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