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Т

ема Святого Духа часто є причиною багатьох
дебатів і плутанини в церквах. Деякі наполягають, що Святий Дух – то лише сила або джерело
Богом даної духовної енергії. Інші вбачають у Ньому
щось схоже на могутню примару, яка, коли захоче,
приходить до нас або залишає нас. Ще інші уявляють його таким собі космічним чарівником – “невловимим, аморфним”, – який інколи приходить в наше
життя, щоб таємничим чином породжувати “релігійні
події”, і потім так же швидко залишає нас. Проте Біблія
ясно описує, хто такий Святий Дух, і що Він робить.
В цій брошурі неможливо розкрити всі пункти вчення
про Святий Дух, але ми можемо на підставі Святого
Письма викласти фундаментальні істини щодо праці
Святого Духа в житті Божого народу і стосовно того,
що конкретно можна очікувати від Нього.
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Хто такий Святий Дух?

С

вятий Дух – це не сила або космічний чарівник.
Дух Святий був присутній, коли Бог творив цей
світ (БУТ. 1:2). Він є вічний (ЄВР. 9:14), не обмежений
часом і простором (ПС. 138:7-10), має авторитет, владу від
Бога (ЛК. 1:35-37) і знання “речей Божих” (1 КОР. 2:10-12). Дух
Святий – одна з трьох іпостасей Бога, рівна Отцю й
Сину. Всі три іпостасі Бога разом звершують справу
нашого спасіння: приводять людей до Бога, до Його
пізнання.
Бог-Отець послав Сина вмерти за наш гріх і запропонувати нам нове життя; Бог-Син послав Святого Духа навчити нас розуміти все те, що Бог зробив
для нас, і навчити нас довіряти Отцю (більше про це
можете прочитати у брошурі “Важливість вчення про
Трійцю” на ukrainian-odb.org/ld/).
Дух Святий – це пульс нашого життя з Богом. Про
Нього написано: “При вас перебуває, і в вас буде
Він” (ІВ. 14:17). Апостол Павло стверджує: “Ви… увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, Який
є завдаток нашого спадку” (ЕФ. 1:13-14). Святий Дух – це
Сам Бог, Який створює Собі оселю в тих, хто вірують,
і робить їх Своєю власністю.
Апостол Павло каже, що ми, християни, маємо
“наповнюватися Духом”, щоб могли жити у покорі
Богу й коритись один одному (ЕФ. 5:18). Але як практично Божий Дух живе в нас? І що означає “наповнюватися Духом”?
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Що робить Святий Дух?

П

раця Святого Духа в житті християнина.
Біблія ясно вказує, що всі християни мають
в собі Святого Духа, і що Він є “завдатком нашого
спадку” (ЕФ. 1:14). Ісус пояснює входження у стосунки
з Богом як “народження від Духа” (ІВ. 3:8). Таким чином,
в нашому житті має бути помітною присутність Святого Духа. Він позначив нас як тих, хто належать Богу,
в той час як раніше – ще до того, як ми стали християнами – ми належали самі собі. Саме така неймовірна
зміна статусу характеризує справжнє християнське
життя, нове життя з Богом.
Коли під час останньої вечері Ісус навчав Своїх
учнів істинам про Святого Духа, то вказав на деякі
подробиці того, що Він насправді робить у житті віруючих:
“Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле
в Ім’я Моє, Той навчить вас усього, і пригадає вам
усе, що Я вам говорив” (ІВАНА 14:26).
“Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить
про Мене” (ІВАНА 15:26).
“Він прославить Мене, бо Він візьме з Мого та й вам
сповістить“ (ІВАНА 16:14).

Святий Дух допомагає нам залишатися зосередженими і сфокусованими на Ісусі, нашому Спасителі –
Що робить Святий Дух? [3]

все більше й більше навчає нас про Нього, приводячи
на пам’ять Його Слова зі Святого Письма. Завдяки
Святому Духу, ми глибше пізнаємо Ісуса, що дозволяє
нам наближатись до Нього в наших реальних і динамічних стосунках із Ним.
Бог бажає, щоб ми були впевненими у своєму спасінні, в тому статусі, що маємо в Ньому. Найкращий
спосіб для цього – допомагати нам не втрачати близьких відносин з Христом. Ісус прийшов на землю, щоб
вмерти за наші гріхи і взяти на Себе Боже осудження,
що призначалося для нас. Потім Він повстав із мертвих і тепер пропонує нове життя й праведність кожному, хто увірує в Нього. Бог бажає, щоб ми трималися
цієї надії як центральної в нашому житті, через побудження, навчання й натхнення від Святого Духа.
Така праця Святого Духа створює фундамент для
реальних і великих змін у нашому житті. Тепер наше
життя не обертається навколо нас самих. Центром
нашого життя є Бог і те, що Він зробив для нас!
Праця Святого Духа в цьому світі. Коли Ісус
навчав Своїх учнів істинам про Святого Духа, то пояснював, що Дух Святий також звершує важливу працю
поза стінами церкви.
“А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про
правду, і про суд: тож про гріх, − що не вірують
у Мене; а про правду, − що Я до Отця Свого йду,
і Мене не побачите вже; а про суд, − що засуджений
князь цього світу” (ІВАНА 16:8-11).
Ісус пообіцяв, що Бог активно буде діяти в цьому
світі, переконуючи людей через Святого Духа в тому,
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що вони мають в Нім велику потребу. Така праця Святого Духа в цьому світі приводитиме людей до покаяння; Дух Святий вказуватиме людям на гріх (“що не
вірують в Мене”) і на те, що за гріх цей їм загрожує суд.
Дух Святий також відкриває
істину, що праведність можна
Святий Дух познайти лише в Ісусі Христі,
Хто заради нас переміг смерть
стійно працює
і гріх, вмер, воскрес і вознісся
над зміною
на небо.
Отже, Бог через Свого Духа
сердець і миспостійно звершує місію спалення людей,
сіння людей. Він бажає, щоб
якомога більше людей відщо навколо
вернулись від свого егоїстичного життя й належали нас; допомагає
Йому, були Його дітьми. Ми –
їм зрозуміти
ті, хто покликані приєднатися до цієї спасаючої місії, – свою нагальну
можемо бути впевненими,
потребу в Ісусі
що Бог не пасивний у цьому
світі, і можемо очікувати від
Христі.
Нього великих звершень. Святий Дух постійно працює над
зміною сердець і мислення людей, що навколо нас;
допомагає їм зрозуміти свою нагальну потребу в Ісусі
Христі. Отже, не будемо соромитися звіщати іншим
істину про те, що зробив Ісус. Давайте натомість приєднаємося до праці всемогутнього Бога!

Що робить Святий Дух? [5]

Сповнення Святим Духом

А

постол Павло настановляв церкву в Ефесі
“наповнюватися Духом” (ЕФ. 5:18). Йдеться не
про те, щоб “поповнятися” божественною присутністю, коли вона “вичерпалася” – подібно до того,
як ми заправляємо автомобіль. Нема тут нічого спільного із супер-духовними переживаннями, видіннями
і не йдеться про звільнення від усіх проблем. Павло
говорить про те, щоб постійно дозволяли Духу впливати на нас, контролювати й формувати нас. Йдеться
про свідоме й активне проведення часу з Богом, щоб
Він зміцнював нас для благих цілей. По справі, таким
має бути наше щоденне християнське життя. Коли ми
наближаємося до Бога через Його Слово й молитву,
Він сповнює наш розум, наше серце Своєю любов’ю
і спрямовує Своїми шляхами до Своїх благих цілей –
і в нас з’являється бажання жити Його силою і для
Його слави.
Наповнення Святим Духом також означає досягнення великої впевненості, довіри Богу. Як стверджує
апостол Павло:
“Немає тепер жадного осуду тим, хто ходить
у Христі Ісусі не за тілом, а за духом” (РИМЛЯН 8:1).
Коли підкоряємося Богу й проводимо час із Ним у
Його Слові, Він нагадує нам про перемогу Христа (для
нас) над гріхом і смертю! Ця перемога не здобувається
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важкою працею, а дається даром тим, хто довіряють
Ісусу і віддають Йому своє життя. Коли ми спілкуємося
з Ним, Він нагадує нам навіть в найчорніші наші дні,
що перемога на нашому боці. Навіть коли у нашому
житті наступив справжній хаос, маємо реальну надію
в Христі й можемо сповідувати свої гріхи, твердо знаючи, що Він простить нас і допоможе змінитися. Саме
така впевненість та цілковита залежність від Бога
означають, що ми дійсно сповнені Святим Духом.
Як це практично відбувається? Довіра Богу – це
лише один із ключових моментів праці Духа в нашому
житті. Апостол Павло зображує також інший результат присутності Духа в нас:
“Наповнюйтесь Духом, розмовляючи поміж собою
псалмами, і гімнами, і піснями духовними, співаючи
й граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди
за все Богові й Отцеві в Ім’я Господа нашого Ісуса
Христа, корячися один одному у Христовім страху”
(ЕФЕСЯН 5:18-21).
Цей уривок має кілька важливих деталей: підбадьорення інших віруючих, радість через Божу присутність, вдячність і взаємна покора. Тут багато є моментів, що стосуються нашого ставлення до оточуючих.
Наскільки щиро ми піклуємося про своїх ближніх у
церкві та в громаді взагалі? Чи є для нас пріоритетом
допомагати їм зосереджуватися на Христі та Його
обітницях? Якщо відповідь на це питання є негативною, то, можливо, нам потрібно розказати про це Богу
в молитві – попросити, щоб Він знову сповнив нас
тим співчуттям, яке Він має до людей, що їх створив.
Сповнення Святим Духом [7]

Маємо також спитати себе, як можна описати наші
відносини з Богом. Чи вони приносять нам радість? Чи
ми сповнені вдячністю Богу за Його спасіння, Його присутність навіть у часи найважчих випробувань? Якщо
відчуваємо, що відійшли від Бога, або що праця й присутність Ісуса сприймаються як рутинна річ, потребуємо знову наповнитися Святим Духом. Це не означає,
що ми втратили Духа. Йдеться лише про те, щоб проводити час з Богом, радіючи
тому, Хто Він є; щоб Боже Слово
Приходити
оновило, освіжило нас. Наповнення Духом потребує від нас
з радістю,
свідомих, активних дій, але це
щоб Він міг
не означає, що ми сповнюємо
Духом “самі себе”. Йдеться про
бути центром
можливість приходити до Бога.
нашого єства,
Приходити з радістю, щоб Він
міг бути центром нашого єства,
нашого життя.
нашого життя.
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Ходити в Дусі

К

рім веління “наповнюватися Духом” маємо
також наказ “ходити за духом”. Апостол
Павло писав про це галатійським церквам, які,
почавши шлях віри в силі Духа Божого, знову звернули на шлях життя по Закону (ГАЛ. 3:3). Тому апостол
нагадав їм про цю важливу істину:
“Ходіть за духом, − і не вчините пожадливости
тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб
ви чинили не те, чого хочете” (ГАЛАТІВ 5:16-17).

Ходіть за духом. Мова йде про те, що християни
щодня знаходяться в гущі духовного бою. Коли маємо
зв’язок із Богом, Святий Дух працює над тим, щоб
все більше уподібнювати нас Христу. Однак до того
моменту, як ми, залишивши цю землю, отримаємо на
небі нові тіла, ми відчуватимемо вплив “ветхого тіла”
(ЕГОЇСТИЧНІ БАЖАННЯ, ГРІХОВНІ ІНСТИНКТИ). Отже, плоть та
Дух займають максимально несумісні позиції. І апостол Павло далі описує протистояння тіла Духу:
“Учинки тіла явні, то є: перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п’янство, гулянки й подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке,
Ходити в Дусі [9]

не вспадкують вони Царства Божого! А плід духа:
любов, радість, мир, довготерпіння, добрість,
милосердя, віра, лагідність, здержливість: Закону
нема на таких! А ті, що Христові Ісусові, розп’яли
вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли
духом живемо, то й духом ходімо!” (ГАЛАТІВ 5:19-25).
Одним із ключових моментів, на який потрібно тут
зважити – і без якого не може бути “плода духа”, – є той
факт, що ми “розіп’яли тіло”. Наше тіло було переможене саме тоді, коли Ісус вмер за наші гріхи. Своїм
тілом Він розіп’яв нашу плоть. І хоча плоть все ще
продовжує спокушати нас гріхом і викликає чимало
егоїстичних бажань, вона вже не має над нами влади,
і нам непотрібно прислухатися до неї.
Однак спокуса вчинити те, що нам так кортить,
буває просто шаленою. Ось чому апостол Павло
каже нам: “Коли духом живемо, то й духом ходімо!”
(ГАЛ. 5:25). Ходіння в Дусі – то свідомий вибір, а не
випадкова справа. Дух Святий готовий навчати нас,
зміцняти, формувати й спрямовувати через усі обставини, події та стосунки, але від нас очікується, що ми
будемо коритися Йому. Якщо ж помиляємося та падаємо, маємо обітницю: “Коли ми свої гріхи визнаємо,
то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити,
та очистити нас від неправди всілякої” (1 ІВ. 1:9). Підкорення Богу означає, що ми завжди, коли усвідомлюємо свої гріховні вчинки, просимо Його простити нас
і очистити.
Скільки часу ми витрачаємо на читання Божого
Слова? Як часто ми знаходимо час, щоб у тиші розказати Богу про всі наші проблеми? Як часто ми зустрі[10] ЯКА РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА?

чаємося з іншими християнами для взаємного духовного підбадьорення? Все це дуже важливі речі, тому
що допомагають нам тримати свої вуха відкритими
до того, що Дух Святий бажає нам сказати. Якщо не
приділяємо Богу багато часу, то поступово віддаляємося від Нього (ЦЕ СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВІДНОСИН)
і дозволяємо своїй плоті все гучніше заявляти про
себе в нашому житті.
Плід. Коли Святий Дух допомагає нам зосереджуватися на Ісусі, в нас починає зростати плід благочестивого характеру й любові Христової. Плід Духа –
“любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість” (ГАЛ. 5:22-23). Це не
результат важкої праці, згідно списку духовних цілей,
в якому викреслюємо пункти, яких досягли. Це є плід
Духа, тобто Він зрощує в нас християнські чесноти. Це
результат Його праці, а не наших зусиль.
Більшість із цих чеснот
мають відношення до сфери
“Плід Духа:
стосунків, тобто нашого ставлення й відношення до інших
любов,
людей. Як ми вже зазначали,
радість, мир,
Дух Святий бажає зробити
з нас людей любові, прощення довготерпіння,
й благодаті, які відображають
добрість,
для оточуючих Особистість
Христа.
милосердя,
Церква має бути місцем рясвіра, лагідність,
них плодів Святого Духа. Деякі
віруючі можуть виявляти біль здержливість”.
ше терпіння; інші – більше са
Галатів 5:22-23
моконтролю; ще інші – радість.
Ходити в Дусі [11]

Однак всі ці якості мають служити всьому Тілу. Ті,
хто приходять в церкву зі світу, мають бути приємно
враженими тією різницею, яку вони бачать в нас, хто
покликані Богом бути Його дітьми.
Йдеться не обов’язково про те, щоб бути цілком
довершеними, без будь-яких помилок, тягарів і навіть
духовних проблем. Але маємо бути тими, хто являє
любов, незважаючи на всі ці невдачі. Ісус Христос не
обіцяв, що Дух Святий, Якого Він пошле, “натисне
кнопочку” – і всі наші проблеми щезнуть. Натомість Він
дав обітницю, що Святий Дух
Коли Святий
постійно буде вказувати нам
Дух допомагає
на надію в Христі, на ті гараннам зосеретії, що нам подарувала завершена праця Ісуса на хресті.
джуватися
Розуміючи, з одного боку, цю
на Ісусі,
духовну реальність, і визнаючи, з іншого боку, свою недо- в нас починає
сконалість, можемо ще з більзростати плід
шим натхненням нести ласку й
доброту тим, з ким стикаємося благочестивоу своєму житті, кому служимо,
го характеру
являючи ту любов і прощення,
й любові
які нам самим явив Бог. Такі
разючі зміни є результатом
Христової.
чудової праці Духа в нас.

[12] ЯКА РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА?

Святий Дух

С

подіваємося, що цей короткий вступ до теми
Святого Духа допоміг вам ясно зрозуміти, що
Біблія дійсно говорить про Його роль: допомагати нам зосереджуватись на Христі й все більше
уподібнюватись Йому. Дух Святий зміцняє, скеровує
і наповнює нас, щоб ми могли жити радісним життям
догоджання Богу й служіння людям. Дуже важливо
будь-яку інформацію про Духа Святого звіряти з тим,
як Біблія зображує Його іпостась і працю.
Можна багато що сказати про різні дари, які Дух
Святий дає церкві (1 КОР. 12:4-14); про той надзвичайний,
унікальний спосіб, як Він сповнив учнів у День П’ятидесятниці (ДІЇ 2:1-13), і як сходив на інші групи новонавернених в ранній церкві (ДІЇ 10:44-45; 19:1-5). Ви можете
глибше дослідити ці теми, насолоджуючися новими
відкриттями про іпостась Святого Духа, Його атрибути, функції і плоди, на сайті discoveryseries.org.
Служіння “Хліб Наш Насущний” завжди разом із
вами, щоб допомогти вам у ваших стосунках із Богом.
Ми пропонуємо щоденні біблійні матеріали (в тому
числі й книгу “Хліб Наш Насущний”), щоб допомогти
вам якісно проводити щодня час із Богом через Його
Слово. Ці матеріали ви можете читати на ukrainianodb.org або замовити брошури через найближчий
до вас офіс ХНН на сайті ukrainian-odb.org/officelocations/.

Святий Дух [13]

 Погляд
вглиб
Серія “Погляд вглиб” пропонує християнам чудове
біблійне вчення. Незалежно від того, новонавернений
ви чи зрілий християнин, маєте широкий вибір
невеликих біблійних статей, що торкаються багатьох
важливих тем і питань.
Місія служіння “Хліб Наш Насущний” – зробити
доступною і зрозумілою для кожного мудрість Божого
Слова, що змінює життя. Ми сповнені щирого бажання
допомогти читачам наближатись до Бога й свідчити
про віру своїм знайомим. Будь ласка, розкажіть про
брошури серії “Погляд вглиб” тим, кому вони дійсно
потрібні. Ви можете завантажити будь-яку брошуру
даної серії у PDF форматі на сторінці “Погляд вглиб”
сайту ukrainian-odb.org.
Всі наші ресурси доступні для кожного без будь-яких
фінансових зобов’язань. Однак, якщо ви бажаєте
підтримати фінансово служіння “Хліб Наш Насущний”,
можете зробити це, натиснувши посилання
“Пожертвувати”.

ПОЖЕРТВУВАТИ

