
ДЕНЬ 2: БУТИ СПОВНЕНИМ ДУХОМ. ЧАСТИНА 1

Прочитайте Луки 11:9-13
9 То ж кажу вам: просіть, і Бог дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. 10 Бо
кожен, хто просить — отримає; хто шукає — знайде, а двері завжди відчиняться тим, хто
стукає.
11 Чи є такий батько, який дасть сину гадюку, коли той проситиме риби? 12 Якщо ж син яйце
проситиме, то чи дасть йому батько скорпіона? Ніколи! 13 Отже, коли ви, лихі й недобрі люди,
знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний
обдарує Духом Святим усіх, хто просить!»

У 1971 році Бог використав Двайта Муді, грубого та неосвіченого клерка (офісного працівника)
з Чикаго, щоби побудувати недільну школу для бідних міських дітей. Через проповідь Двайта
Христос прийшов до понад 2000 осіб. Муді працював невтомно, щоби зробити Ісуса відомим.
Коні та його співробітники були виснажені та знемагали. Багато днів вони практично
залишалися без їжі. Тисячі людей прийшли до Господа через ці невтомні відвідування та
проповіді. Він став відомим у Чикаго. Але Муді знав, що його душа порожня та втомлена. Він
виконував цю роботу здебільшого завдяки своїм людським силам. У червні він проповідував на
зустрічі у таборі. Дві літні жінки сиділи на першому ряду. Після служіння вони сказали Муді: «Ми
молилися за тебе». Це розлютило його: «Чому б вам не помолитися за інших людей?» Вони
відповіли: «Бо тобі потрібна сила Святого Духа». Так Бог викрив його та дав можливість
покаятися. Муді пише:

«Вони виливали свої серця в молитві, щоб я міг наповнитися силою Духа Святого. Моя душа
стала настільки голодною до Бога, що я не знав, що це було. Я почав кликати до Нього як
ніколи раніше. Я насправді відчув, що не зможу жити без цієї сили для служіння».

Минали місяці шукання та прохань. Якось у листопаді, вдень на галасливих вулицях Нью-Йорка,
Муді молився молитвою підпорядкування Господу. Негайно Божа присутність наповнила і
переповнила його душу.

Він поспішив до будинку свого друга, який жив неподалік. У кімнаті наодинці з Богом Муді впав
на підлогу та лежав там, занурюючи свою душу в Його Божественну присутність. «Я можу
тільки сказати, що Бог відкрив Себе мені, і я відчув Його любов так сильно, що мені довелося
просити Його не прибирати Його руки», — пише він пізніше. «Раніше я тягнув і ніс воду, а тепер
річка несе мене». З цього часу Бог використовував Муді, і він проповідував сотням тисяч у США
та Англії.

Багато християн випробували присутність Бога так, що їм довелося просити Його зупинитися.
Іноді це супроводжується відчуттям вогню, іноді це мило та тихо. Як ви можете сповнитися
Святим Духом?

Прочитайте Луки 11:9-10. Що обіцяє Ісус?

Прочитайте вірші 11-13. Що ці вірші говорять про Божий дар Святого Духа?



Новий Завіт каже, що є чотири способи, яким ми можемо відреагувати на Духа Святого:

1. Ви можете протистояти Духу. Книга Дій 7:51 згадує людей, які виконували релігійні ритуали,
але не підкорилися Святому Духу. Навмисна відмова слухати та послухатися Бога —
протистояння.

2. Ви можете образити Дух. Послання до Ефесян 4:30-32 каже, що наш гріх ображає Його.

3. Ви можете погасити Дух. 1 Послання до Солунян 5:19 каже: «Духа не гасіть». Це можна
зробити, якщо ми скептично ставимося або не віримо в роботу Духа Святого. Невіра,
невдячність та бурчання ведуть до цього.

4. Ви можете бути сповненими Святим Духом. Послання до Ефесян 5:18 просить нас
наповнятися Ним та робити це постійно.

Просіть, шукайте, стукайте. Не будьте пасивними. Прийдіть до Бога та сповідуйте вашу потребу
та бажання бути наповненим. Бог знає, чого ви хочете, але це допоможе вам. Це також
приємно Богові, якщо ви будете просити самі. Це створює спрагу щодо того, чого ви хочете.

Вірте — не думайте: «Це не може статися зі мною». Довіртеся Богові. Повірте Його слову. 6
разів у Луки 7 Ісус каже, що Бог відповість і що Він хоче наповнити вас Духом Святим. Вірте
цьому.

Коли ви зустрінетеся з наставником, запитайте про його досвід наповнення Духом Святим.
Поділіться тим, що сталося із вами.


