
ДЕНЬ 5: ВОДИМІ ДУХОМ

Прочитайте Дії 16:6-10

6 Павло та його супутники пройшли землю Фриґійську та Ґалатську, але Дух Святий не
дозволяв їм проповідувати Слово в Малій Азії. 7 Дійшовши до кордону Мізії, вони збиралися йти
до Віфінії, але Дух Ісуса не пустив їх. 8 Тоді, проминувши Мізію, вони прибули до Троади. 9
Вночі Павлові було видіння, в якому якийсь чоловік із Македонії постав перед ним, благаючи:
«Прийди до Македонії й допоможи нам». 10 Після цього видіння, ми одразу ж зібралися йти до
тієї землі, вирішивши, що то Бог покликав нас проповідувати македонцям Благовість.

Є два способи знайти дорогу у новому місті. Перший — мати хорошу карту. Другий — бути з
тим, хто добре знає місто та ваш напрямок. Він може сісти з вами в машину та направити вас.
Можливо, найкраще мати і карту, і гіда. У вас є і те, й інше. Біблія — це ваша карта. Дух Святий
— ваш гід. Він дає скерування та мудрість, які завжди відповідають Писанню. Ви вже
розмірковували про слухання голосу Божого. Бути веденим Духом Святим — це слухати та
слухатися Його керівництва.

Один із моїх дітей підлітків просився в поїздку. Без якихось видимих причин у мене було
невиразне почуття, що час для поїздки не настав. Я хотів благословити свою дитину, але
внутрішнє попередження «загорілося» як лампочка всередині мене. Протягом наступних пари
днів я читав біблійні вірші на цю тему, які пролили світло. Моє переконання ставало все
сильнішим і сильнішим, і зрештою я сказав: Ні. Було невелике розчарування щодо цього, але
загалом мир. Здавалося, що все вирішилося добре. Декілька місяців по тому видалася чудова
подорож — набагато краща, ніж ми могли мріяти. Якщо вас веде Дух Святий, то ви будете
робити вибір у своєму житті та зустрінетеся з Божим вибором.

Прочитайте Дії 16:6-10. Що Павло та його супутники мали намір зробити у вірші 6?

Якою була відповідь Святого Духа?

Прочитайте вірш 7. Ви здивовані, що Святий Дух не дозволив їм проповідувати?

Прочитайте вірші 8-10. Що привело Павла до Македонії?

Прочитайте вірш 10. Якою була причина, на ваш погляд, через яку Дух не дозволив їм йти до
Азії чи Віфінії?

Павло та його компаньйони хотіли зробити добру справу — проповідувати Євангеліє втраченим
людям. Що могло бути поганого у цьому? Нічого, крім того, що це було неправильне місце. Бог
мав намір, щоб вони йшли в Македонію спочатку. Здається, Він готував це місце для них. Може
бути, люди з цього регіону закликали до Бога про допомогу (таку, як македонянин у баченні).



Павло знав, що треба проповідувати, але не знав, де. Може, ви знаєте, «що» потрібно
проповідувати, але не знаєте «як» і «коли». І, можливо, ми ніколи не дізнаємося «чому».
Важливо бути керованим Духом Святим. Навіть хороші речі можуть бути не найкращими. Ось
кілька принципів, щоби бути веденими Духом Святим:

1. Чи я це зроблю? — Іноді ми спочатку хочемо знати волю Божу, а потім будемо вирішувати,
послухатися чи ні. Але це працює навпаки. Спочатку візьміть на себе зобов'язання виконати те,
що каже Дух.

2. Чи це свято? — Неважливо скільки у вас буде «знамень» і «почуттів», якщо цей шлях
неправедний, то це не від Бога. Ви зрозуміли? Дух Святий поведе вас лише святими шляхами.
Він не поводиться нечесно.

3. Запитуйте та слухайте — Бог часто використовує наші питання, щоб показати нам наше
серце, тож питайте. Будьте конкретними. А потім проведіть час у тиші, чекаючи, що Бог буде
говорити. Будьте терплячими, знаючи, що Гід — набагато важливіший, ніж отримання
напрямку.

4. Перевірте карту — часто Господь виділяє вірші для вказівок.

5. Це схоже на Бога? — Чи схожий напрямок на Божий характер і природу? Наприклад, якщо
напрямок благословляє вашу сім'ю, скоріше це Дух Святий. Це схоже на Бога — благословляти
сім'ї.

6. Кому дістається слава? — Хто у центрі уваги? Ви? Люди говорять приємні слова про вас?
Люди краще думають про вас? Запитайте: хто буде мати кращий вигляд, Бог чи я? Дух бажає
принести славу Батькові та Сину (Івана 16:14), тому вестиме вас до шляхів, які прославлять
Отця.

Вам сподобається невелика книга засновника Молодь із Місією, Лорена Каннінгема «Боже, чи
насправді це ти?» Вона сповнена Божих історій, які навчають життя, наповненого Духом. Ви
дізнаєтеся про чудову роботу, яку Бог здійснює через МзМ.


