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Життя у свободі
Свіжий погляд на плід Духа

Сезон урожаю – це час нагороди. Важка ро-
бота, виснаженість, піт, зрошення водою, 
старанний захист від шкідників і навіть бруд 

під нігтями – усе це нагороджується, коли наші го-
роди, фруктові сади і виноградники дають урожай.

Життєвий цикл рослин дає смачні та чудові ре-
зультати. Але зростання в християнському житті не 
завжди таке закономірне і передбачуване, як плоди 
на деревах або овочі на городах. Незважаючи на  
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виснажливу працю і години, витрачені в спробах до-
сягти зрілості, ми часто отримуємо лише незначні ре-
зультати або взагалі нічого не отримуємо.

Представлений апостолом Павлом образ плоду 
Духа настільки чітко і яскраво описує християнську 
зрілість, що це викликає в нас бажання зібрати ці со-
лодкі, соковиті плоди. Але чому вони здаються та-
кими недосяжними? Скільки б ми не прикладали зу-
силь, нам ніколи не вдається досягти очікуваного тер-
піння або бажаного миру.

А що, якщо проблема саме в наших зусиллях? На 
наступних сторінках доктор Кон Кемпбелл пропонує 
подивитися на плід Духа по-новому і допомагає зро-
зуміти, хто відповідає за його зростання. Ми сподіва-
ємося, що ці ідеї мотивуватимуть вас ставати більш 
схожими на Христа.

Служіння “Хліб Наш Насушний”
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Плід Духа

Кілька років тому, коли мої діти були мен-
шими, я взяв їх на концерт зірки стилю кан-
трі й улюбленого дитячого артиста Коліна 

Б’юкенена. Чекаючи на вхід, я почув, як одна мама 
заспокоювала свого маленького сина: “Пам’ятай, 
Джонні, терпіння – це плід Духа”.

Пам’ятаю, як це дивно для мене звучало. Я так звик 
чути, що терпіння людина виховує сама в собі, тому 
згадка про терпіння як плід Духа чомусь здавалася 
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зовсім незвичною. Чим більше я думав над цією фра-
зою, тим тривожніше відчував себе. Не через вислів 
жінки – вона все сказала вірно, – а через свою реак-
цію. Це був виклик: її слова, здавалося, більше відпо-
відали Біблії, ніж мої думки.

Так, терпіння можна розвивати, але це не те ж 
саме, що плід Духа. У кожного можуть бути позитивні 
якості. Зазвичай вони досягаються вихованням чи са-
мовдосконаленням. Хороша людина – це та, що при-
вчила себе бути терплячою, хо-
роброю або щедрою. З іншого 
боку, “плід Духа” означає зов-
сім інше. Найбільш очевидним 
є те, що це плід Духа, а не наш.

Стоячи там із дітьми, я за-
давався питанням, чому мені 
ніколи не приходило в голову  
заспокоювати їх словами: “Тер    -
піння – це плід Духа”? Зви-
чайно, я просив їх бути терпе-
ливими й стриманими, але не 
використовував це в духовному 
розумінні. Того дня мені дещо нагадали – треба доз-
волити словам Святого Писання впливати на вихо-
вання дітей. 

Я вдячний за це коротке підбадьорення. Але чим 
більше я думав про це, тим більше сумнівався, що ви-
користовувати вчення про плід Духа потрібно саме 
таким чином. Звичайно, важливо навчати наших ді-
тей хорошій поведінці. І добре нагадувати їм про те, 
що говорить Біблія. Звісно, наші діти повинні знати, 
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це не те ж саме, 

що плід Духа.



що говорить Святе Письмо про відношення і пове-
дінку. Тоді в чому ж проблема, щоб закликати до тер-
піння, нагадуючи, що це плід Духа?

Проблема вирішиться, коли ми зрозуміємо, що 
апостол Павло, говорячи про плід Духа в Посланні до 
галатів 5:22-23, не дає список вказівок. У нього інша 
ціль, однак вони все одно мають відношення до на-
шого способу життя.

Щоб зрозуміти, про що говорить Павло, уявімо мі-
шень. Почнемо з самого центру (того, про що йдеться 
в п’ятому розділі Послання до галатів), а потім будемо 
рухатися до зовнішніх кіл (подивимося, як плід Духа 
співвідноситься зі змістом і метою цього послання 
в  цілому і значенням плода Духа в Божому задумі). 
Так ми краще зрозуміємо, що апостол мав на увазі. 
Я сподіваюся і молюся, що коли ми будемо захоплю-
ватися неймовірною любов’ю Бога в Христі та силою 
Духа Святого в нашому житті, Господь дасть підбадьо-
рення в наші серця. Давайте тепер подивимося на п’я-
тий розділ Послання до галатів.

“Плід Духа” й “учинки тіла”. Коли ми чита-
ємо про плід Духа, то часто концентруємося на двох 
віршах. Це чудові вірші, але зосередившись виключно 
на них, ми можемо отримати викривлену картину 
їхнього змісту і значення. Нам потрібно прочитати 
текст про плід Духа в його найближчому контексті. Це 
і є центр мішені. 

Плід Духа протиставляється учинкам тіла, які пере-
раховані раніше.
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“Учинки тіла явні, то є: пе-
релюб, нечистість, розпуста, 
ідолослуження, чари, ворож-
нечі, сварка, заздрість, гнів, 
суперечки, незгоди, єресі, за-
видки, п’янство, гулянки й по
дібнедоцього. Я про це попе-
реджую вас, як і попереджав 
був, що хто чинить таке, не 
вспадкують вони Царства 
Божого! 

А плід духа: любов, радість, 
мир, довготерпіння, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, 
здержливість: Закону нема 
натаких!” (ГАЛ. 5:19-21). 

Ці два списки дуже різні. Вони практично повністю 
протилежні. Але ставити негативну і позитивну сто-
рону поруч є характерною рисою написання листів 
Павлом (напр. ЕФ. 4:25-32). Перераховуючи спочатку по-
гане, а потім добре, апостол підсилює значення того, 
про що пише. Біле виділяється на чорному фоні. Плід 
Духа дуже відрізняється від учинків плоті.  Різниця 
між ними, як між днем і ніччю.

Історія  
Божого народу –  

це багатовіковий  
літопис трагедій,  

катастроф,  
скорбот, болю  

і сумнівів.

  Коли Павло говорить про “тіло”, він має на увазі  
самолюбні й егоцентричні схильності, які штовхають  
нас до гріха. Простіше кажучи, це все, що суперечить Божим 
справам і Його характеру.
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Порівнюючи такі два списки і уявляючи собі людей, 
які характеризуються тими чи іншими рисами, стає 
очевидно, що другий список є кращим. Це ті ознаки, 
які нам потрібні. Але контраст між якостями – не най-
головніше в цих двох списках. В основі контрасту ле-
жать різні джерела цих характеристик.

Перший список – учинки тіла. Тіло – це рушійна 
сила і джерело такої поведінки. Коли тіло керує, то 
таким буде результат. Воно чудово виконує свою 
справу. “Його вчинки явні”, – пише Павло. Якщо хтось 
знайомий з манерою живопису Пікассо, то легко 
впізнає його роботи. Вони настільки яскраві, що їх 
важко сплутати з іншими. Так само легко розпізнати 
і вчинки тіла .

Подібним чином плід Духа дарується Святим 
Духом. Плід має рости на чомусь: на дереві або на 
кущі. При цьому ріст плоду повністю залежить від 
його джерела. Зірвіть пуп’янок 
з яблуні – і він уже ніколи не 
стане яблуком. Дерево – най-
важливіше джерело поживних 
речовин для плоду. Так само 
плід Духа повністю залежить 
від свого джерела – Самого 
Святого Духа. Подібно до того, 
як учинки у віршах 19-21 по-
ходять із тіла, плід зрощується 
Святим Духом.

Перша важлива істина про 
плід Духа, яку нам потрібно за-
своїти – що це плід Духа. Так, 

Перша важлива 
істина про плід 

Духа, яку нам  
потрібно  
засвоїти –  

що це плід Духа.
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ці відомі вірші говорять про християнський спосіб 
життя, але чий це плід? Він належить Духу. Ми по-
винні зрозуміти, що ці яко-
сті даються третьою особою 
Трійці. Він – джерело цього 
плоду. Він – сила, яка його зро-
щує. І ця сила протидіє тілу. Це 
два конкуруючих джерела на-
ших дій і поглядів.

Плід Духа – це опис, 
а не припис. Різниця між 
описом і  приписом полягає 
в тому, що перше – це всього 
лише результат спостереження, 
тоді як друге – наказ або вка-
зівка. Це важливо при міркуванні про те, що плід Духа 
виробляється Святим Духом. Плід Духа – це не список 
наказів. Ці вірші дійсно мають відношення до того, як 
ми живемо (і ми поговоримо ще про це), але Павло 
не говорить “живіть так, так і так”. Плід достигає під 
дією Духа Святого. Це не результат наших зусиль або 
самодисципліни і не список досягнень, який потрібно 
виконати. Нам не потрібно вішати його на стіну, щоб 
нагадати собі про речі, над якими нам потрібно пра-
цювати. Це не список наказів, яким ми повинні сліду-
вати. Це опис того, що відбувається в реальному хри-
стиянському житті.

Якби уривок із Послання до галатів 5:22-23 був спи-
ском наказів, то виглядав би приблизно так:

Ми повинні  
зрозуміти, що ці 
якості даються 
третьою особою 

Трійці. 
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“Ви повинні любити один одного, радіти, бути 
в мирі з Богом і людьми, бути терплячими один до 
одного. Ви повинні бути добрими і вірними. Ви ма-
єте проявляти лагідність і стриманність”.

Можливо, ми читаємо ці вірші не так, але саме так 
багато хто з нас розуміє і застосовує їх. Але цей текст 
нам говорить про інше, чи не так? Текст носить ско-
ріше описовий, ніж наказовий характер, він просто 
відображає нам дійсність. Там, де є Дух Святий, до-
стигає Його плід.

Не всі віруючі обов’язково проявлять всі ці якості. 
Хоча в християнах живе Дух Божий, це не означає, що 
кожен завжди буде люблячим, 
радісним, терплячим тощо. 
Я  маю на увазі, що ці якості – 
плід Духа, Він є  його джере-
лом, плід від Нього виходить. 
Отже, коли плід є в послідовни-
ків Христа, це свідчить про те, 
що в них перебуває Дух Божий. 
Це Він вирішує виростити плід 
миру в моєму житті, у вашому – 
радості, терпіння і любові до 
ближнього. Це все – Його плід, 
який Він вважає за потрібне ви-
рощувати на благо віруючих, 
церкви і Царства Божого.

Цей список не є повним. Ще одна причина, 
чому не потрібно використовувати Послання до  

Це Його плід,  
який Він вважає  

за потрібне  
вирощувати  

на благо віруючих, 
церкви і Царства  

Божого.
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галатів 5:22-23 в якості списку наказів, полягає в тому, 
що він не є повним, і було б помилкою викреслювати 
певні риси.  Для декого це може бути відкриттям. 
Приділимо кілька хвилин, щоб дослідити це. 

Подивіться ще раз на негативний список учинків 
тіла в Гал. 5:19-21. Він же не здається повним, чи не 
так? Звичайно, список великий. Але як щодо крадіжок 
і вбивств? Їх немає в списку. Але хіба це не вчинки 
тіла? Так само я впевнений, що багато інших пози-
тивних якостей дійсно можна назвати плодом Духа, 
такі як щедрість, гостинність та інші.

У Біблії є багато місць, де згадуються інші якості 
християнського характеру. Наприклад, Заповіді бла-
женства в 5-му розділі Євангелія від Матвія відрізня-
ються від списку чеснот у Посланні до галатів. І, без-
сумнівно, в Ісуса було набагато більше прекрасних 
якостей, ніж перераховано в цьому уривку: напри-
клад, милосердя.

Дехто може задатися питанням: “Якщо чеснот 
більше, то чому Павло не включив їх? Чому не напи-
сав про щедрість, гостинність і співчуття?” Я думаю, 
що такі питання заведуть у глухий кут. Справа в тому, 
якщо ми витратимо занадто багато часу на роздуми 
про це, ми випустимо з уваги суть, про яку йде мова. 

 У Біблії є багато місць, де згадуються інші якості хрис-
тиянського характеру. Наприклад, Заповіді блаженства 
в 5-му розділі Євангелія від Матвія відрізняються від списку 
чеснот у Посланні до галатів. І, безсумнівно, в Ісуса було 
набагато більше прекрасних якостей, ніж перераховано  
в цьому уривку: наприклад, милосердя.
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 Подібні списки  
не писалися  
вичерпними,  

і нам не варто  
занадто 

 заглиблюватися 
в них.

Подібні списки не писалися вичерпними, і нам не 
варто занадто заглиблюватися в них.

Це приклади чеснот і вад, які призначені для того, 
щоб показати загальну картину. Вони малюють ідею 
широкими мазками. Ми отримуємо не повний опис, 
а короткий огляд учинків тіла і плоду Духа.

Чи будуть всі віруючі мати плід Духа в од-
наковій мірі? Прийнято вважати, що список плоду 
Духа означає, що кожен християнин повинен мати їх 
в рівній мірі. Іншими словами, сповнений Духом ві-
руючий не повинен мати нестачі, скажімо, в добрості 
чи стриманості. Якщо один і той самий Дух перебуває 
в усіх віруючих, то Він повинен виростити в усіх одна-
ковий плід!

Але чи є таке припущення правильним? Цей уривок 
має описовий характер. У ньо  му 
показані деякі складові пло-
 ду, які Дух Святий вирощує 
в житті віруючих. Але деякі ві-
руючі можуть бути більш радіс-
ними, ніж інші. Другі – більш 
лагідними чи стриманими, ніж 
перші. З цієї точки зору плід 
Духа можна розглядати пара-
лельно з дарами Духа.

У 1-му Посланні до корин-
тян 12:4-11 Павло стверджує, 
що різним людям даються різні 
дари. Дух роздає Свої дари кож-
ному так, як Йому до вподоби. 
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Один і той же Дух живе в кож-
ному віруючому, але не всі ма-
ють однакові дари.

Ми можемо думати так само 
і про плід Духа. Один і той са-
мий Дух живе в кожному з нас, 
але вирощує різні плоди. Це оз-
начає, що гостинний і щедрий 
християнин, якому трохи не 
вистачає радості, так само про-
являє плід Духа, як і радісний 
віруючий, якому не вистачає 
гостинності. Звичайно, в іде-
альному світі ми всі проявили б 
плід Духа в усій повноті – максимально! Але поки що 
це зовсім не так.

Ймовірно, плід Духа, як і дари Духа, слід розгля-
дати в більш загальному плані. Хоча жодна людина не 
зможе мати всі дари Духа, але церква, об’єднавшись, 
їх має. Можливо, нам варто так думати і про плоди 
Духа. Я впевнений, що в більшості, якщо не у всіх цер-
квах, плід Духа проявляється повністю в кількісному 
змісті. Мабуть, саме це мав на увазі Павло. Він же пи-
сав листа галатійським церквам. А ми частіше чита-
ємо Біблію індивідуалістично, і в цьому випадку зму-
шуємо себе думати, що кожна людина повинна мати 
плід Духа в повній мірі. Але, можливо, Павло думав 
в  більш загальному плані. Він міг уявляти собі кар-
тину зібрання віруючих, які разом проявляють якості, 
перераховані в Посланні до галатів 5:22-23.

Один і той же Дух 
живе в кожному 

віруючому,  
але не всі мають 

однакові дари.
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Що таке плід Духа? У попередній частині 
ми роздумували про те, чим плід Духа не являється. 
Прийшов час подумати про те, чим він являється. 
Найпростіше сказати, що це поєднання якостей. 
Зверніть увагу: не здібностей (хоча багато дарів Духа 
включають у себе здібності). Це не дієслова. Це імен-
ники. Комусь властива лагідність, комусь любов, і ще 
комусь стриманість. Тобто, вони описують стан. Хоча, 
зрозуміло, стан проявляється в дії. Наприклад, бути 
доброчесним – означає жити доброчесно. Плід Духа 
впливає на нашу поведінку.

Лагідну людину видно по лагідній поведінці. 
Любов проявляється в практичній жертовності. Те ж 
саме стосується і стриманості. Це важливо розуміти. 
Стан виражається у вчинках. 
Духу не цікава просто зміна в 
поведінці. Він бажає, щоб змі-
нювалася сама наша сутність. 
Якщо змінюється людина, то 
змінюється і поведінка. Однак 
спочатку повинна відбутися 
внутрішня переміна. Бог не 
хоче, щоб ми були роботами, 
які завжди ведуть себе пра-
вильно, але бездушно. Богу по-
трібні зміни в нашому серці.

Легко випустити з уваги 
той факт, що більша частина 
представленого Павлом плоду 
Духа стосується взаємовідносин. Любов, мир, довго-
терпіння, милосердя, добрість, віра (тобто вірність)  

Стан виража
ється у вчинках. 

Якщо змінюється 
людина,  

то змінюється  
і її поведінка.
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і лагідність – все це говорить про те, як ми стави-
мося до людей. Що таке любов, якщо вона не поши-
рюється на оточуючих? Можна, звичайно, сказати, що 
я люб лю джаз, але він не людина. Це не та любов, про 
яку йдеться в тексті. Любов Духа – це любов між двома 
або великою кількістю людей.

Мир – це не “безтурботний стан дзен”, у якому 
ніщо не може вивести нас із рівноваги. Біблійний тер-
мін “шалом” означає добрі взаємини між двома сто-
ронами.

Довготерпіння і добрість, очевидно, проявляються 
у взаєминах. Довготерпіння в першу чергу стосується 
нашого ставлення до недоліків інших. А доброта ви-
ражається в турботі про людей та їхні потреби.

Вірність завжди пов’язана з взаємовідносинами. 
Вона означає посвяченість, відданість кому-небудь. 
У Біблії вірність ніколи не буває абстрактною, як, на-
приклад, слідування списку правил. Біблійна вірність 
завжди стосується взаємин. Якщо ми вірні Богу, то бу-
демо виконувати Його заповіді. Але дотримання за-
повідей – не головне. Це всього лише вираження вір-
ності.

Лагідність теж пов’язана з взаємовідносинами. 
Вона проявляється в тому, як ми взаємодіємо з ін-
шими. Хтось може вважати себе “лагідним”, напри-
клад, тому, що відносить себе до пацифістів або лю-
бить тварин. Але якщо ми суворі з людьми, то наша 
лагідність – не плід Духа.

Тільки дві якості не стосуються взаємин безпосе-
редньо. Це радість і здержливість (або самоконтроль). 
Це скоріше внутрішні властивості, які не обов’язково 
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повинні виражатися у взає-
модії з людьми. Можна радіти 
і наодинці. І здержливість від-
мінно проявляється наодинці 
з самим собою. Однак навіть ці 
якості можуть застосовуватися 
у взаєминах. Радістю можна ді-
литися з іншими. А здержли-
вість часто проявляється в по-
вазі до людей та їх інтересів.

Плід Духа має велике зна-
чення в наших взаємовідно-
синах. Це ядро благочестивого 
життя в Ісусі Христі. Нам усім 
потрібно ставитися один до од-
ного з любов’ю, терпеливістю 
і добротою.

Що ж з усім цим робити? Ми з’ясували, що 
текст з Послання до галатів 5:22-23 – це не список 
наказів. Він носить описовий, а не наказовий харак-
тер. Але, звичайно, він має відношення до того, як ми 
живемо. Тепер нам потрібно зрозуміти, як плід Духа 
вписується в загальну картину християнського життя.

Відразу після опису плоду Духа Павло говорить: 
“А  ті, що Христові Ісусові, розп’яли вони тіло з по-
жадливостями та з похотями” (ГАЛ. 5:24). Цей вірш по-
вертає нас до списку гріхів (ГАЛ. 5:19-21). Зверніть увагу, 
апостол не говорить: “Не робіть цього”. Замість цього 
він звертається до більш глибокого рівня мислення. 
Він пише про духовну реальність. Якщо ми належимо 

Плід Духа має  
велике значення  
в наших взаємо

відносинах.  
Це ядро благоче

стивого життя  
в Ісусі Христі.
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Ісусу Христу, то ми розп’яли тіло. Ми пам’ятаємо, 
що наведений вище список гріхів представлений як 
учинки тіла. Тіло – це сила, яка здійснює ці справи.

Але в Посланні до галатів 5:24 Павло говорить, що 
тіло розп’яте. Воно померло з Христом. А оскільки ми 
належимо Христу, то ми з’єднані з Ним у Його смерті. 
Духовно ми померли. Ми більше не перебуваємо 
в підпорядкуванні в тіла. Це набагато більше, ніж про-
стий наказ уникати такої поведінки. Мала місце ради-
кальна зміна, і ми більше не перебуваємо під владою 
тіла і поневоленні в його пристрастях і пожаданнях. 
Тепер ми належимо Духу.

У наступному вірші Павло пише: “Коли духом жи-
вемо, то й духом ходімо” (ГАЛ. 5:25). Ми живемо духом, 
а  не тілом. Святий Дух – ось сила християнського 
життя. Тепер ми перебуваємо під Його авторитетом 
і керівництвом. І якщо ми живемо духом, то повинні 
бути під проводом Духа. Ходити духом означає жити 
відповідно до керівництва Святого Духа. Ми дізнає-
мося, якими хоче нас бачити Дух, і прагнемо такими 
стати. Ми співвідносимо свою волю з волею Святого 
Духа. Ми синхронізуємося з Ним, якщо так можна ска-
зати. У кінцевому підсумку це означає, що ми хочемо 
виробляти плід Духа. Ми бажаємо бути люблячими, 
радісними, миролюбними, терплячими, добрими, 
вірними, лагідними і стриманими.

Але чим це відрізняється від того, щоб сприймати 
плід Духа в якості списку наказів? Як я вже сказав, це 
список вказівок, а не наказів. І це дійсно так. Однак 
наказ з’являється у 25-му вірші: ми повинні ходити 
Духом. Це не те ж саме, що сприймати плід як наказ, 
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бо наша воля має співпрацю-
вати з третьою особою Трійці. 
У цьому випадку Він буде зро-
щувати в нас Свій плід. У зво-
ротному випадку ми залиши-
мося незрілими віруючими, 
більш тілесними, ніж духов-
ними.

Це означає, що Святий Дух 
не робить нас зрілими, благо-
честивими віруючими в одну 
мить. Думаю, якби Він хотів, 
то міг би це зробити. Однак за-

звичай Бог працює не як мікрохвильова піч, а як ду-
ховка на повільному вогні. Святий Дух не поспіша-
ючи “готує” нас, а наше завдання – залишатися “в ду-
ховці”. Ми не можемо приготувати себе самі, але ми 
можемо дозволити Богу займатися нами.

Щоб краще зрозуміти, що значить ходити Духом, 
нам потрібно подивитися на Послання до галатів у ці-
лому. Так і зробимо.

Ходити Духом 
означає жити 
відповідно до  
керівництва  
Святого Духа.
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Плід Духа  
в Біблійному саду

Дух у Посланні до галатів

Павло написав Послання до галатів, тому 
що християни почали схилятися до “іншої 
Євангелії”. Вони вирішили: погани (тобто 

всі інші, крім євреїв), щоб стати справжніми христия-
нами, повинні слідувати за юдейськими традиціями. 
Павло пише їм, що людина рятується тільки вірою 
в Ісуса Христа.

Святий Дух вперше згадується на початку третього 
розділу. Апостол запитує: отримали галати Духа через 
виконання Мойсеєвого закону чи через віру в те, що 
вони почули про Христа.

Він нагадує, що Ісус викупив їх, аби вони отримали 
благословіння у вигляді Святого Духа. Бог усиновив 

Два
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їх і в знак цього усиновлення послав Духа в їх серця. 
Тепер вони сини і дочки, вільні, а не раби. І оскільки 
вони вільні, то не повинні повертати назад і верта-
тися в рабство.

Однак Павло попереджає, що ця нова свобода, яка 
настала разом із усиновленням і приходом Святого 
Духа, не повинна використовуватися як привід до-
годжати власним тілесним бажанням. Навпаки, її по-
трібно використовувати для служіння любов’ю один 
одному. Ходіння Духом допоможе галатам не поту-
рати тілу. Його справи, як і плід Духа, відомі. Будь-яка 
людина з легкістю визначить: вчинок тілесний чи на-
тхненний Святим Духом. Оскільки тіло над галатами 
не владне, вони повинні жити Духом.

Цей короткий огляд Послання до галатів показує, 
як Святий Дух вписується в пояснення Павлом хрис-
тиянського життя, а також те, як нам слід сприймати 
плід Духа. Дух – це ознака усиновлення Богом, це 
символ нашої свободи. Життя в Дусі – це відповідь на 
проблему, до якої звертається апостол. Чи потрібно 
християнам (наверненим поганам) переймати юдей-
ські звичаї? Ні! Послідовники Христа повинні жити 
відповідно до керівництва Духа.

  Те, про що пише Павло в цій частині, не є критикою юдей-
ських традицій. Він не говорить, що євреї повинні відмови-
тися від своєї культури. Однак він стверджує, що християни 
не зобов’язані дотримуватися цих традицій. Незалежно 
від своєї етнічної приналежності, всі послідовники Христа 
повинні жити Духом.
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Галати в Біблії
Те, що Послання до галатів говорить нам про Бога 

і християнське життя, перегукується з деякими най-
важливішими темами всієї Біблії. Обітниці Аврааму 
(ДИВ. БУТ. 12:1-3) справдилися в Христі. Через віру 
в  Нього благословіння отримали всі народи землі. 
Справедливість, якої вимагав закон Мойсея, була за-
доволена розп’яттям Христа. У Посланні до галатів 
життя під законом протиставляється новому життю 
в Дусі. Це нове життя – результат обітниці, даної ба-
гато років тому. Обітниця про те, що Божий Дух жи-
тиме в Його народі, вперше прозвучала з вуст старо-
завітного пророка Єзекіїля.

Текст із Книги пророка Єзекіїля особливо важли-
вий для розуміння плоду Духа в Посланні до галатів. 
Через пророка Господь сказав: “І духа Свого дам Я до 
вашого нутра, і зроблю Я те, що уставами Моїми бу-
дете ходити, а постанови Мої будете стерегти та вико-
нувати” (ЄЗ. 36:27). Ми вже бачили в Посланні до галатів, 
що присутність Святого Духа є ознакою нового життя. 
Завдяки смерті Христа на хресті, що стала платою за 
наш гріх, і нашому викупленню через віру в Нього, 
присутність Святого Духа в серцях християн виконує 
першу половину обітниці Єзекіїля. А друга половина 
безпосередньо відноситься до плоду Духа. Господь 
сказав, що Він вкладе Свого Духа у віруючих і зробить 
так, що вони будуть виконувати Його заповіді й по-
станови. Іншими словами, Божий Дух дасть Його на-
роду здатність жити за Його волею.

Друга половина пророцтва Єзекіїля виконується 
в плоді Духа. Святий Дух насаджує в житті віруючої  
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людини: любов, радість, 
мир, довготерпіння, до-
брість, милосердя, віру, лагід-
ність і  здержливість. Зверніть 
увагу на те, що Павло додає 
в кінці: “Закону нема на та-
ких” (ГАЛ.  5:23). Справа в тому, 
що якщо Святий Дух вирощує 
Свій плід у вашому житті, то 
ви будете жити відповідно 
до Божого закону. Християни 
не зв’язані законом Мойсея, 
проте їхнє життя буде відпові-
дати моральним стандартам, 
визначеним у законі. Однак це 
досягається не дотриманням 
закону, а ходінням у Дусі.

Плід Духа – це частина ве-
ликого Божого задуму, згідно 

з яким Сам Господь зробить Свій народ здатним жити 
бажаним Йому життям, жити силою Духа. Бог усино-
вив нас і тепер перетворює у Свій образ, надаючи нам 
риси, що походять з Його власного характеру. Плід 
Духа – це виконання обітниці, даної багато століть 
тому і приведеної в дію життям, смертю і воскресін-
ням Христа. Який привілей бути сповненими Святим 
Духом!

Якщо видалити 
все другорядне, 

то залишиться 
ось що: ви – син 

або донька Небес
ного Отця. Ваша 
роль або статус 

можуть змінюва
тися, але це зали
шиться навічно.
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Ходіння Духом

Ми дізналися, чим являється (і чим не яв-
ляється) плід Духа, і чому це важливо. 
Тепер подумаємо про те, як Святий Дух 

формує християнське життя.
Чудово роздумувати над тим, що Бог вже зробив 

для нас у Христі і продовжує робити через Святого 
Духа. При цьому наша відповідальність проста: слі-
дувати керівництву Духа і протистояти тілу. Нам по-
трібно співпрацювати зі Святим Духом і очікувати 
дня, коли сила тіла буде остаточно переможена.

Три
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Одна з найважливіших 
справ, яку здійснює в нас Дух, 
полягає в тому, що Він направ-
ляє нас до Христа. Це означає, 
що один зі способів ходити 
Духом – дивитися на Христа. 
Нехай наші думки і роздуми 
знову й знову повертаються до 
Нього. Нехай Він займає нашу 
уяву, надихає наші бажання. 
Якщо ми вирішимо слідувати 
за Христом, покладатися на 
Нього і бути слухняними Йому, 
то через це ми будемо ходити 
Духом.

Розмірковуючи про Христа, ми отримуємо можли-
вість висловити свою залежність від Нього в усьому, 
а не тільки в спасінні. Він – джерело вічного життя 
і взагалі всього життя, оскільки Він створив і тримає 
у Своїх руках всесвіт. Наша молитовна залежність 
від Христа віддає Йому честь і ставить Його на гідне 
місце в наших серцях. Такі роздуми про Христа і вираз  

Одна з найваж
ливіших справ,  
яку здійснює  

в нас Дух, полягає 
в тому, що Він 
направляє нас  

до Христа.

   Ми також можемо розмірковувати про Христа. Він – 
Бог Син. Він – наш лагідний Спаситель, Який залишив славу 
небес, став людиною, був принижений, знедолений і помер 
замість нас. Розмірковуючи про характер Христа, ми не 
тільки вчимося тому, як стати кращими, але і починаємо 
наслідувати Його у своїх думках, словах і ділах. Христос – 
люблячий і добрий. Він ставився до людей з довготерпінням  
і співчуттям. Він – найкращий приклад плоду Духа.
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нашої залежності від Нього здійснюються дією Свя -

того Духа.
Але ми всі добре знаємо, що християнське життя – 

це боротьба. У той час як Дух діє в нас Своєю силою, 
Біблія переконує нас протистояти тілесним пристра-
стям. Це означає, що ми й досі можемо потрапити під 
їхній вплив. Нам не надано можливості стати пасив-
ними глядачами. Протягом усього християнського 
життя нам потрібно буде щодня вирішувати: жити по 
Духу чи поступитися своїм тілесним бажанням.

Добре, якщо ми будемо кожного дня просити в Бога 
сили для боротьби. Є тільки два способи припинити 
цю боротьбу. Перший – померти і бути з Господом. 
Другий – здатися і поступитися 
тілу. Цього точно допустити не 
можна. Тому будемо стояти на 
сторожі і протистояти розчару-
ванню, щоб не впасти в боротьбі.

Хоча часом боротьба з тілом 
здається безнадійною, але це 
не так. Для цього є дві причини. 
Перша: ми більше не під вла-
дою гріха. Друга: Святий Дух – 
це запорука нашої спадщини. 
Давайте розглянемо їх по по-
рядку.

  Це чітко видно в кінці 5-го розділу Послання до галатів. 
Закликавши читачів ходити Духом (Гал. 5:25), Павло далі 
застерігає: “Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного,  
не завидуймо один одному” (ГАЛ. 5:26).

Хоча часом  
боротьба з тілом 

здається  
безнадійною,  

але це не так.
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Ми більше не під владою гріха. Павло докладніше 
розвиває цю думку в 6-му розділі Послання до рим-
лян. Якщо ми вмерли з Христом, то тим самим звіль-
нилися від гріха (РИМ. 6:7). У цьому розділі Павло пред-
ставляє гріх як якийсь авторитет або владу. Але віру-
ючі померли разом із Христом, тому вільні від цієї 
влади. Ми тепер перебуваємо під владою Христа. При 
цьому Павло застерігає римлян, щоб вони не повер-
талися знову під владу гріха (РИМ. 6:12-13). Гріх більше 
не наш господар (РИМ. 6:14). І хоча він досить відчутно 
намагається повернути собі панування над нами, ми 
повинні усвідомити, що ми вільні від нього.

Відомий проповідник Мартін Ллойд-Джонс до-
бре проілюстрував цю боротьбу. У 1865 році зусилля 
Авраама Лінкольна та багатьох інших щодо скасування 
рабства нарешті увінчалися успіхом. Всі раби були ого-
лошені вільними. “Уявіть, – каже Ллойд-Джонс, – що ви 
народилися і виросли рабом десь в Алабамі. І раптом 
ви вже не раб. Ви офіційно, законно і назавжди вільні! 
Однак хоча ви і вільні, ваше внутрішнє усвідомлення 
цієї свободи може вимагати певного часу. Уявіть, що 
одного разу ви випадково наштовхнулися на вулиці на 
свого колишнього господаря, і він вас покликав: «Гей, 
хлопче! Іди-но сюди!» Відчуєте ви себе рабом у ту хви-
лину? Скоріше за все, так. Адже все своє життя ви сприй-
мали цю людину як свого господаря. Ви звикли підко-
рятися цьому голосу. Кожен м’яз, кожен нерв вашого 
тіла привчені до покори. Однак у дійсності ви вільні. Ви 
не раб! Ваш колишній господар вже не має над вами ні-
якої влади. Він не може наказувати вам, що робити, і ви 
абсолютно не зобов’язані йому підкорятися”.



Наша боротьба з гріхом дуже схожа на наведений 
приклад. Гріх з дитинства володів нами, і наші тіла 
звикли виконувати його вимоги. Усе наше життя про-
йшло в такому стані, аж поки нас не звільнив Христос. 
Однак, усвідомлюючи свою свободу розумом, ми не 
завжди користуємося нею на практиці. Час від часу 
гріх кличе нас: “Гей ти, іди сюди!”  І ми за звичкою 
хочемо слухняно підбігти. Але в Христі ми більше не 
раби гріха. Ми не зобов’язані підкорятися йому. Хоча, 
звичайно, ми відчуваємо його потяг і повинні долати 
спонукання зробити те, що він наказує. Ми – вільні, 
але при цьому повинні докладати зусилля, щоб збе-
регти свою свободу.

Іноді гріх наполегливо вимагає нашої уваги і по-
слуху. А інколи діє м’яко, нашіптуючи свої зваби нам 
на вухо. “Кожен спокушується, як надиться й зво-
диться пожадливістю власною. Пожадливість потому, 
зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує 
смерть” (ЯК. 1:14-15).

Отже, наше життя протікає в постійному протисто-
янні Духа і наших колишніх господарів – гріха і тіла. 
Нам потрібно залишатися на стороні Духа. Ми нале-
жимо Христу, Його Дух сильний. Будемо триматися 
Духа, відкидаючи незаконні вимоги переможених сил 
гріха і тіла.

  Іноді гріх наполегливо вимагає нашої уваги і послуху.  
А інколи діє м’яко, нашіптуючи свої зваби нам на вухо.  
“Кожен спокушується, як надиться й зводиться пожадли-
вістю власною. Пожадливість потому, зачавши, народжує 
гріх, а зроблений гріх народжує смерть” (ЯК. 1:14-15).
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Друга важлива причина того, що наша боротьба 
з тілом не безнадійна, полягає в тому, що одного разу 
вона закінчиться. Як писав Павло в Посланні до ефе-
сян, Святий Дух у нас – це пе-
чать, яка завіряє нашу прина-
лежність Христу (ЕФ. 1:13-14). І Він 
же є запорукою, тобто гаран-
тією нашої майбутньої спад-
щини. Ми знаємо, що сповнені 
Духом віруючі одного разу зов-
сім зміняться, отримають нові, 
воскреслі тіла, і тоді ми на-
завжди звільнимося від гріха.

У Посланні до римлян 8:14-
17 Павло каже про те ж саме. 
Всі, хто водиться Божим Духом, 
є Божими дітьми, оскільки це 
Дух усиновлення. Це Він дає 
нам здатність кликати: “Авва, Отче!” Він свідчить нам, 
що ми Божі діти. Після чого Павло робить висновок: 
“А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спів-
спадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми тер-
пимо, щоб разом із Ним і прославитись” (РИМ. 8:17).

Тепер ми з Ним страждаємо, але одного разу з Ним 
і прославимося. Присутність Святого Духа в нашому 
житті вказує на славне майбутнє – без гріха, страждань 
та сорому. Це майбутнє прославлених Божих дітей.

Боротьба між тілом і Духом триватиме до того са-
мого часу. Однак, якщо ми будемо жити Духом, ходити 
Духом і протистояти закликам тіла, Дух буде здійсню-
вати в нас Свій плід.

Будемо  
триматися Духа,  

відкидаючи  
незаконні вимоги 

переможених  
сил гріха і тіла.
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Час жнив
Плід Духа – любов, радість, 

мир, довготерпіння, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, 
здержливість, а також інші 
християнські чесноти. Святий 
Дух живе в нас, тому що ми – 
нове творіння в Христі, вільні 
від рабства тіла, гріха і закону. 
Він – знак нової ери і печать 
нашого усиновлення Богом. 
Святий Дух працює в нас, зро-
щуючи Свій плід. Ми уподіб-
нюємося Христу, дивлячись на 
Нього, покладаючись на Нього 
і прагнучи поклонятися Йому 
всім своїм життям.

Плід Духа – це не список на-
казів. Християнство – не набір 
правил, а Біблія – не інструк-
ція з правильної поведінки. 
Християнство – це живі сто-
сунки з Богом Отцем через Його Сина Ісуса Христа, 
що надихаються Святим Духом. 

Християнство – 
не набір правил,  

а Біблія –  
не інструкція  

з правильної по
ведінки. Христи
янство – це живі 
стосунки з Богом 

Отцем через  
Його Сина  

Ісуса Христа,  
що надихаються 

Святим Духом.

Щоб прочитати більше брошур  
серії “Духовні відкриття”, відвідайте сторінку: 

ukrainian-odb.org/ds/.
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Свіжий погляд на плід Духа

ПЛІДНЕ ЖИТТЯ
Часто виникає плутанина в тому, що є плодом Духа, 
а що ні. Це не список інструкцій про те, як нам слід жити. 
Це скоріше якості, які ми виявляємо, коли керуємось 
силою Святого Духа. Автор нагадує, що в Ісусі Христі 
ми звільнилися для нового життя, у якому немає місця 
егоїстичним бажанням, а є можливість служити один 
одному в любові. П’ятий розділ Послання до галатів 
пропонує не список “вимог”, а спосіб життя, який 
демонструє наше глибоке спілкування з Богом. Отже, ми 
зосереджуємо свій погляд на Ісусі Христі та співпрацюємо 
з Духом Святим, щоб Його плід був рясним. У брошурі 
“Життя у свободі” доктор Кемпбелл закликає нас 
обробляти ґрунт свого серця, щоб Дух Святий зрощував 
у ньому Свій плід.

Доктор Кон Кемпбелл – диякон Англіканської церкви 
Австралії, старший викладач Богословського коледжу 
Мура в Сіднеї і автор ряду книг. Він та його дружина 
Бронвін мають трьох дітей.
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