
П’ятидесятниця тоді і сьогодні 
Вступ: 
Ви коли небудь рахували дні до дуже важливої для вас події? Час 
можу іти дуже повільно, особливо коли ви чогось очікуєте і 
спостерігаєте за ним.  

Чим більше ви спостерігаєте за часом тим більше помітно, як він 
повільно йде.  

Ми протягом 9 місяців чекали на нашу третю донечку Злату. 9 місяців 
це багато. І коли вже цей час добігав до фінішу, кожен день здавався 
цілою епохою. 

Сьогоднішнє свято Бог задував так, щоб люди зрозуміли одну дуже 
важливу істину. Але про це трішки пізніше… 

Яке свято ми сьогодні відзначаємо? 

Що означає зішестя Святого Духа? 

Як це свято впливає на нас? 

 

 

 

 

 

 

 

Дії 2:1-13 
1 Коли настав день П’ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. 
2 Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив 
увесь дім, де вони сиділи. 
3 І з’явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. 
4 І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими 
мовами, як Дух велів їм промовляти. 
5 А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, 
який під небом. 
6 Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, коли 
почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. 
7 Вони в нестямі дивувалися і говорили [один до одного]: Хіба всі ці, 
які говорять, не галилейці? 
8 Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми 
народилися? 
9 Партянці й мідянці, еламітці й ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та 
Кападокії, з Понту й Азії, 
10 Фригії і Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киринеї, і захожі 
римляни, 
11 юдеї і прозеліти, критяни й араби, — чуємо, як вони говорять 
нашими мовами про Божу велич! 
12 Тож усі дивувалися і, розгублені, говорили одне одному: Що ж це 
має бути? 
13 Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. 
 

 

 

 

 



Коли настав день П’ятидесятниці 
1 Коли настав день П’ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. 

П’ятидесятниця – це переклад з єврейської на грецьку мову – і означає 
п’ятдесятий день. А взагалі – це свято встановлено Богом ще у Пустелі біля 
Сінаю. І в оригіналі Біблії має назву свято Шавуот. 

Шавуот – з єврейської мови перекладається як тижні. Свято Тижнів, 
П’ятидесятниці наставав на 50-день після Пасхи. 

Це свято має три аспекти 

1. Свято подяки за врожай 
Свято П’ятидесятниці було встановлено як свято подяки Богу за врожай. На 
це свято мали приходити усі чоловіки, щоб разом поклонитися Богу. 

Землеробство було основним заняттям древніх євреїв. Ізраїль розміщено в 
особливих кліматичних умовах, який повністю залежить від Божої милості, а 
саме наявності дощу весною та осінню. Щедрий врожай свідчив про те, що 
Бог благословляє Ізраїль.  

П’ятидесятниця була початком збору пшениці. Землеробам приходилося 
важко працювати, щоб виростити врожай. Якщо Ізраїль був з Богом, небо 
своєчасно давало дощ, а земля щедро родила.  

Це свято було особливе. Деякі історики розповідають що на це свято 
приходило кілька мільйонів людей.  

Єрусалим того часу містив близько 120 тисяч мешканців, а на свято 
П’ятидесятниці приходило біля 3 мільйонів. Люди були скрізь. 

Окрім того, люди голосно з великою радістю, цілодобово поклонялися Богу. 

Один з істориків розповідає, що на це свято Єрусалим був таким шумним, що 
за 100 км було чутися гул. Люди хвалили Бога, люди голосно, публічно 

дякували Богу за врожай. Дякували Богу за життя. Дякували Богу за надію і 
можливість жити і мати забезпечення на майбутні періоди життя. 

Застосування 
Вдячність 

Коли ми розвиваємо звичку бути вдячними, то постійно повертаємося 
до двох запитань: 

• За що я маю бути вдячним? 
• Кому я маю бути вдячним 

Чим більше ми висловлюємо вдячність, тим більше перед нашими 
очима відкривається Божа велич, Його щедрість, і Його благословення. 

Коли ми роздумуємо про те, наскільки ми зобов’язані Богу, це 
допомагає нам долати наш егоїзм.  

Поклоніння 

Щоб прийти на поклоніння в Єрусалим дехто з паломників долали 
величезні відстані. У декого подорож займала місяці лише в один бік. І 
це все заради того, щоб кілька днів побути разом і в спільноті 
прославити Бога.  

Цей факт свідчить про те, що для них поклонніня Богу було 
важливішим за все. Вони були готові віддати частину свого життя, 
свого здоров’я, своїх грошей, свого часу, лише заради одного 
поклоніння. 

Що коштує сьогодні поклоніння Богу для тебе? 

Чим я готовий пожертвувати, щоб хоча б раз у тиждень побути 
разом з братами і сестрами, щоб поклонитися Богу? 

Чи можу, я трохии більше ніж годину присвятити себе, свої вуха, 
для того, щоб пізнати Бога більше?  



2. Свято дарування Тори 
Ще одним важливим аспектом свята Шавуот є те, що у ці дні євреї біля 
Сінаю отримали Тору. 

На Пасху євреї виходять з Єгипту, здобувають фізичну свободу. А 
через 50 днів, Господь дає їм Своє слово, яке може зробити їх 
вільними духовно.  

Отримання Закону – це знаменна подія в історії. Бог, який відмий 
Адаму, Ною, Аврааму і Мойсею стає відомий усім, бо Його заповіді 
стали написані на камені. 

Це відрізнялося від інших релігій Близького Сходу, бо боги цих 
народів були відомі лише через пророків та жерців. Не було жодних 
постанов, правил поведінки.  
Але Бог Ізраїлю дав свої заповіді на камені, щоб кожен міг Його знати 
і наближатися до Нього 

Як Ізраїль отримав Боже слово, так само і ми маємо бути 
відкритими, щоб зрозуміти і прийняти Його Слово у своє життя.  

Просо звільнитися від поганих звичок, просто почати приходити в 
церкву, це не те що робить нас Божими дітьми. 

Божими дітьми нас робить Бог, через своє Слово, яке має пізнаватися, 
яке має читатися, яке має вивчатися.  

 

 

 

 

 

3. Зішестя Святого Духа 
Ця подія сталася у Богом визначені часи. Бог завжди все робить 
вчасно.  

• Святий Дух зійшов на апостолів на 7 тиждень. Число 7 – число 
повноти. 

• День Зішестя Святого Духа відбувся на 50 день – число 50 – 
число свободи. 

П’ятдесят днів до того відбулися події, які змінили долю людства. У 
дні святкування Пасхи було розп’ято Месію Христа, який вмер на 
хресті, був похований, і воскрес. 

Смерть і воскресіння Ісуса дарували свободу від рабства гріха і смерті 
усім, хто повірить у Нього. 

Ісус обіцяв своїм учням, що вони будуть занурені в Дух Святий. Це 
дасть їм силу служити Богу і свідчити про Нього.  

Це все виповнилося на день П’ятидесятниці. Дух Святий дав їм 
надприродну силу служити Богу дарами Духа, свідчити про спасінні, 
яке Бог дарував через Ісуса. 

У цей день некнижний, простий, малодосвідчений Петро 
надприроднім чином цитує великий уривок з пророка Йоіля, пояснює 
Писання, аргументовано доводить, що Ісус обіцяний Богом Месія. 
Того дня до віри навернулося біля 3000 тисяч людей.  

День П’ятидесятниці став днем народження Спільноти Божої – 
Церкви. 

Свято п’ятидесятниці – це день злиття Святого Духа на всіх. 
Кожна людина відтоді може стати частиною Божої сім’ї. 

 



Три прояви Духа Святого 
2. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь 
дім, де вони сиділи. 

3 І з’явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. 

4 І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, 
як Дух велів їм промовляти. 

з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер 
Відбулося щось неймовірне, з неба полинув шум. Він був настільки 
потужним, що в мить було зібрано великий натовп людей, які хотіли 
дізнатися що відбулося. 

Всі три поняття: Вітер Дихання Дух у єврейській та грецькій мові 
описуються одним словом. Руах і Пневма. 

Явлення Духа В образі вітру вказувало на повну суверенність Дії Бога, 
яка непідконтрольна людині. 

Дух святий з’явився не очікувано, подібно до вітру, якого з людей 
ніхто не може контролювати. 

Сучасні метеорологи часто помиляються, коли намагаються 
передбачити рух повітряних мас, не говорячи про те, що ними можна 
управляти. 

 

І з’явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на 
кожного з них. 
Далі ми бачимо являється вогонь, який розділяється і осідає на кожного з 
присутніх у приміщенні.  

Бог зійшов не на предмети, не на гору, не на храм.  

Вогонь, відомий символ Божої присутності, також вважався 
непідконтрольним людям. Пожежі в посушливому кліматі Ізраїлю не можна 
було потушити.  

Бог прийшов до людей і наповним Собою людину, а не предмети.  

В розумінні євреїв, слово дух означає значно більше чим ми можемо 
собі усвідомити коли чуємо слово дух. 

Дух Божий – пов’язаний з диханням Божим, енергією, яка рухає 
всесвіт і проявляється у вітрі, в служінні пророків.  

Дух Святий унікально діє і впливає на нас. Відкриваючи нам 
розуміння Божого Слова, наділяє нас силою для служіння. Переконує 
нас в істинності Писання. Ми Його не бачимо, і не контролюємо. Але 
Він діє незалежно від наших бажань і нашої волі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити 
іншими мовами 
Далі Дух святий наповнив їх зсередини, і наповнив їх надміру. І це 
стало початком нової епохи. Це що відбулося ознаменувало початок 
нового періоду, нової історії яка триває до сьогодні.  

Учні почали говорити мовами, яких раніше не знали. Це привабило 
натовп, бо євреї з різних країн почули мову тих країв на якій вони 
розмовляли. Вони були вражені побачивши групу галилеян, які 
розмовляли арамейською, а тут в мить стали поліглотами.  

Яка роль надприродного дару мов? Що це були за мови? Що 
означає переповнились Духа Святого?  

Лука часто вживає це слово наповнилися Духа Святого, підкреслюючи 
дію Божу у житті учнів.  

Результат наповнення Духом 
• Апостоли сміливо звіщають Євангеліє 
• Переповнені духом проповідують з відвагою 
• Це допомагає виконувати дияконське служіння (Степан) 
• Позбавляє страху перед обличчям смерті, робить безстрашним. 

(Степан) 

З зазначеного ми можемо побачити, що наповнення Духом Святим 
надає віруючій людині особливий ентузіазм, особливу радість і 
енергію для виконання Божих цілей. Це можна назвати натхненням 
згори.  

Сповнення Духом – це багаторазова дія у віруючих людей, яка 
спрямована на успішне звершення служіння.  

Коли відбувається наповнення Духом Святим серце горить вогнем 
любові до Бога, час поклоніння Богу стає дуже цінним і приємним. 

Людина відчуває ейфорію і захоплення, труднощі долаються з 
радістю, погрози не зупиняють, скорботи не зменшують надії на Бога.  

Коли ви переживаєте духовний занепад, втрачаєте радість в Бозі і силу 
для служіння, шукайте причину в самонадійності і в непослуху. 

Якщо гріх буде переможений, замінений ділами праведності, якщо 
самовпевненість зміниться  смиренністю, і молитвою до Бога, тоді 
прийде радість і натхнення Духа Святого.   

Як реагували люди 
Це що відбулося неймовірно торкнулося людей. 

6 Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, коли 
почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. 

7 Вони в нестямі дивувалися і говорили [один до одного]: Хіба всі ці, 
які говорять, не галилейці? 

8 Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми 
народилися? 

12 Тож усі дивувалися і, розгублені, говорили одне одному: Що ж це 
має бути? 

13 Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. 

Позитивна реакція 

Ми бачимо дві реакції. Одні люди дивувалися, бентежилися, 
розгублені були і очікували чогось вражаючого. 



Вони побачили реальну Божу дію і це їх торкнулося. Це змусило їх 
мислити. Це змусило їх шукати відповіді на запитання. Це змусило їх 
приймати рішення. 

Після проповіді Петра частина з тих які саме так реагували повірили і 
долучилися до церкви. А потім пішли у свої землі і понесли Слово 
Христове далі, скрізь куди йшли. Вони самі стали частиною цього. 

Вони відкрили своє серце і Дух Святий наповнив їх прямо  тут. Не 
було часу відкладати. Не було часу шукати іншого часу, вони 
зрозумли, що потрібно діяти сьогодні. 

Друже, ти бачив, бачиш Божу дію. Ти відчуваєш серцем де правда, а де 
обман. Твоє серце чітко говорить про те що слід робити. Як ти 
відреагуєш на істину? Ти зможеш просто закрити серце і піти ніби 
нічого не відбувається? 

Негативна 

13 Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. 

Знаєте, що мене вражає, що завжди є люди, які бачили очевидні речі, 
Бачили Божу дію, а розтлумачили її у міру своєї аморальності – п’яні, 
дивні, смішні. 

Серце повне невіри завжди буде зверхньо ставитися до Божих дій. 
Завжди буде робити спробу вознестися і висміяти Божу роботу. 

До якої з цих категорій належиш ти? 

Якщо ти хочеш бути на Божій стороні історії, тоді тобі сьогодні 
потрібно прийняти рішення іти за Ісусом. Тоді тобі сьогодні потрібно 
відкрити серце для Духа Святого, який зробить твоє життя іншим. 

 

Висновок  
Свято П’ятидесятниці – це особлива подія. Це свято змінювало тисячі і 
сотні тисяч людей в минулому, сьогодні воно може прийти у твоє 
життя. 

Бог дав свята для Ізраїлю, щоб допомогти народу довірити Йому своє 
майбутнє, яке основане на виконаних обіцянках теперішнього і 
минулого. 

Ми маємо потребу нагадувати Біблійні події, щоб мати силу 
покладатися на Бога в майбутньому.  

Господь хоче змінити ваше життя, принести у життя нову атмосферу. 
Він хоче наповнити усе своїм диханням, щоб ми могли бути 
наповненні Ним.  

П’ятидесятниця – це те, що пережили учні тоді, і це те, що ми можемо 
пережити сьогодні, все більше і більше.  

Вибір за тобою! 


	Вступ:
	Дії 2:1-13
	Це свято має три аспекти

	1. Свято подяки за врожай
	Застосування

	2. Свято дарування Тори
	3. Зішестя Святого Духа
	з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер
	І з’явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них.
	І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами
	Результат наповнення Духом


