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Прочитайте ГАЛАТІВ 5:16-25

16 Але я кажу вам, хай Дух керує вашою поведінкою. Тоді ви не задовольнятимете бажання
своєї гріховної натури. 17 Бо все, чого вона бажає, — проти Духа. Все ж, чого Дух бажає, —
проти гріховної натури. Це дві протилежні речі; отже, ви не можете робити те, що вам
насправді хочеться. 18 Але якщо ви керовані Духом, то непідвладні Закону.

19 Очевидні вчинки нашої гріховної натури: блуд, нечистота і розпуста, 20 поклоніння
бовванам, чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розбрат, єресі, 21
заздрість, пияцтво, оргії і тому подібне. Зважаючи на все це, я застерігав вас і застерігаю: якщо
хто чинить таке, той не успадкує Божого Царства. 22-23 Дух же породжує любов, радість, мир,
терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Проти цього немає
Закону.

24 Ті, хто належить Ісусу Христу, розіп’яли свою стару, гріховну натуру з її егоїстичними
пристрастями й лихими бажаннями. 25 Раз Дух є джерелом нашого нового життя, слідуймо
Духові.

Ось шкільний експеримент, який ви ймовірно колись бачили. Дитина наповнює склянку водою.
Вчитель насипає в склянку пісок, доки той не заповнює її наполовину. Що відбувається із
водою? Вода виплескується зі склянки, у міру того, як набирається піском. Дітей навчають
закону заміщення.

За цим законом дві речовини не можуть займати те саме місце одночасно. Коли віруючі просять
бути наповненими Духом Святим, їм потрібно попросити Бога досліджувати їхні серця. Чи
наповнене серце мирськими бажаннями, невірою та несповіданим гріхом? Можливо, для Духа
недостатньо місця? Пам'ятайте, Ісус навчав того, що деяке насіння впало на землю з терням —
любов’ю до грошей та мирськими турботами — таким чином, що Боже слово не змогло
прорости.

Щоб бути наповненим, треба бути спустошеним. Якщо є цинічний дух, то немає місця вірі. Якщо
є гіркота, то немає місця радості. Коли наша «внутрішня людина» порожня, то Дух Святий може
наповнити нас.

Тисячі людей, що вірять, живуть у Царстві Божому без наповнення Духом. Для цього є проста
причина. Вони кажуть: «Я почуваюся комфортно в Царстві Божому. Мені не треба бути
надмірно спраглим Бога. Я навчуся терпіти гріх у моєму житті. Я тримаю все під контролем».
Заміщення. Спочатку потрібно спустошитись, а потім наповнитися.

Прочитайте до Галатів 5:16-21. Які дві сили протистоять одна одній?

Грішна природа полягає в тому, що тенденція кожної людини — грішити. До спасіння кожна
людина є ворогом Богові. Ми були ворогами Божими. Гріх правив у нашому серці. Попри те, що



Бог нас урятував, ця стара тенденція тягне нас назад. Але в Христі ми можемо подолати гріх —
він не повинен «панувати над нами».

Прочитайте вірші 19-21. Чи знали ви, що така поведінка — це гріх? Щось із цього списку
здивувало вас?

Прочитайте вірші 22-25. Чи каже вам Бог про те, що може перешкоджати вашому наповненню
Святим Духом?

Крім невіри та непослуху, контроль також не дозволяє наповнюватися Духом Святим. Коли ви
перебуваєте в присутності Святого Духа, ви можете виглядати безглуздо. Дарунок інших мов
звучить безглуздо. За Богом залишається право говорити вам такі речі, які здаються дурними.
Бути християнином не модно в суспільстві, ви помітили? Ви боїтеся за свою репутацію, за ваше
почуття гідності? Це буде перешкоджати Божому наповненню вашого життя.

Здайтесь! Що ви втрачаєте? Можливо трохи гордості, але це варте того. Може, це питання
підпорядкування для вас? Коли засновник «Виноградника» Джон Вімбер отримав спасіння у
1963 році, він був музикантом і продюсером двох з 10 найпопулярніших пісень того часу. Джон
жив у світі рок-н-ролу. Того вечора, Джон зустрівся з Богом (повністю втративши свою гідність).
Сам того не помітивши, він опинився на підлозі, ридаючи та сповідаючись перед Богом,
віддаючи своє серце Христові. Це була емоційна сцена. Сльози текли по обличчю. Раптом Джон
подумав: «Я виглядаю безглуздо». І одразу ж Господь нагадав йому про людину, яку він одного
разу бачив на майдані міста. Чоловік ходив вулицею з табличкою, на якій великими літерами
було написано: «Я божевільний для Христа! А на звороті було написано: «А для кого
божевільний ти?» Тоді Джон посміявся з нього. Але стоячи на колінах на підлозі, волаючи до
Ісуса, Джон знав у своєму серці, що Бог закликає його бути божевільним в очах світу.

Можливо, ви віддали своє серце Ісусу, але у вас ще є гордість, яку потрібно підпорядкувати
Йому. Сповнені Духом християни — це ті, хто може сказати: «Все належить Тобі».

І ще. Якщо ви людина, яка принесла величезний біль із собою в Царство як багаж, вам
знадобиться допомога інших людей, які можуть молитися про зцілення у вашому житті. Це може
статися в малій групі, з наставником, пастором чи консультантом. Глибокі внутрішні рани не
дозволяють нам приймати Божу любов. Він часто використовує людей, щоб принести любов.

Богові подобається використовувати слуг. Тому багато людей наповнюються Духом Святим,
коли інші християни кладуть на них руки та моляться. Прочитайте Книгу Дій і ви побачите.
Пам'ятайте, що Християнство є сім'єю.

Попросіть вашу домашню групу або молитовну команду в церкві помолитися за вас, щоб ви
були сповнені Духом. Це просто!


