Урок 5, 1 серпня, 2020

Свідоцтво, наділене силою Святого Духа
“І коли вони помолилися, захитався будинок, в якому вони зібралися, і усі
ж вони сповнились Святого Духа, і почали безбоязно звіщати слово
Боже.” (Дії 4:31)
Як Святий Дух пов'язаний із свідченням?
❖ Без Духа Святого свідчення буде без-плідним, тому що воно не
може принести плодів для вічного життя.
❖ Ось чому Ісус наказав Своїм учням дочекатися сили Святого Духа,
перш ніж розпочати своє служіння свідчення.
Яким чином Святий Дух робить свідчення ефективними?
ВІН ГОТУЄ СВІДКІВ
❖ Перед своїм вознесінням Ісус обіцяв, що прийде Помічник
(parakletos): Святий Дух. Він допоможе нам виконати місію, яку Ісус
покликав нас робити.
Що робить Святий Дух?
• Він слідує з нами
• Він готує нас бути свідками
• Він керує нами в наших завданнях
• Він відкриває серця для Євангелії
• Він дає нам правильні слова
• Він переконує людей
• Він заохочує нас свідчити
• Він вказує на правильні можливості
• Він відкриває Христа
• Він перетвоює нас у свій образ
Свідчити - це співпрацювати зі Святим Духом.
ВІН ДАЄ ЗРОСТАННЯ
❖ Дії апостолів розповідає про діяльність Святого Духа через тих, хто
дозволив Йому діяти у своєму житті.
❖ Іноді відбувалися масові навернення, наприклад, 3000 або 5000
людей (Дії 2:41; 4:4). Деколи навертались цілими сім‘ями (10:44-48).
❖ Завдяки цьому постійно зростали нові помісні церкви (16:5).

❖ Дух Святий наповнював посланників силою і торкався кожного
серця, яке чуло Євангеліє.
❖ Кожна людина важлива для Бога. Він помер за кожного. Він хоче,
щоб усі знали про Нього і прийняли Його. І для цієї роботи Він
обрав нас.
ВІН НАДИХАЄ І ДАЄ СИЛУ
❖ Проповідувати Євангеліє - не безпроблемне завдання. Однак Дух
зміцнює Своїх слуг, як Він зробив зі Степаном, Павлом і Силою (Дії
7:55; 16:25).
❖ Він руйнує бар’єри і підтримує єдність Церкви (11:15; 15:28).
❖ Він також веде нас до конкретних місць і людей надприродно,
відкриваючи та закриваючи відповідні двері. Завдяки Його роботі
Євангеліє почало проповідуватись в Африці та Європі (8:26-38;
16:6-10).
❖ Святий Дух прагне дати нам силу, зміцнити нас, навчити нас,
направити нас, об'єднати нас і від-правити нас на найважливішу
місію в світі, яка веде чоловіків і жінок до Ісуса і Його істини.
ВІН ДАЄ СЛОВО
❖ Дух спонукає нас основувати своє свідчення на Слові Божім.
Перегляньте наступні приклади:
• Дії 2:14-21. Петро проци-тував Йоїля та Псалми у своїй промо-ві в
день П’ятидесят-ниці
• Дії 7. Степан використав історію Ізра-їля у своїй промові перед
синедрионом
• Дії 8:35. Филип почав з вірша Ісаї і торкнувся усієї Біблії
• Дії 17:3. Павло будував свої проповіді на Слові Божому
❖ Слово Боже має силу змінювати життя, тому що Святий Дух
надихнув його авторів. Той же Святий Дух сьогодні торкається
серця кожного щирого читача.
ВІН ПЕРЕТВОРЮЄ
❖ Святий Дух використовує людей такими, якими вони є. Він руйнує їх
забобони, змінює шкідливі звички та наповнює їх Христовою
благодаттю та правдою.
❖ Для Нього нема різниці чоловік чи жінка, багатий чи бідний,
культурний чи некультурний.

❖ Він переродив Лідію, продавця порфиру (Дії 16: 14-15); Онесима,
раба (Филимона 10); римського намісника (Дії 13: 6-12); Діонісія,
ареопагіта (Дії 17:34) …
❖ Він і сьогодні такий же потужний, як і тоді. Він все ще творить
чудеса, перетворюючи людей різного роду.
❖ Наша робота полягає не в тому, щоб змінювати і навертати людей,
це робота Святого Духа. Нас покликано бути свідками.
«Ми повинні нести свідчення істини, явленої в Ісусі, настільки ж ясно, як
це робив Сам Христос і Його апостоли. Довіряючись Свя-тому Духу, ми
повинні свідчити про милість, доброту і любов розп'ятого і воскреслого
Спасителя; і тим самим служити засобом, що розсіює темряву в багатьох
умах і спо-нукає багато сердець воздати подяку і славу Богу. Кожному
синові і кожній дочці Божій належить виконати велику роботу.»
Е. Уайт (Вибрані вісті, том 1, p. 37,стоp. 263)

