
 

ЩО НАМ СЛІД ЗНАТИ ПРО СВЯТОГО ДУХА! 

 

 
 

 

 

СВЯТИЙ ДУХ РОБИТЬ ЛЮДЕЙ ХРИСТИЯНАМИ 

Багато людей не вірять в те, що каже Біблія, – що Бог створив світ за 6 днів, що 

Син Божий став людиною, помер за наші гріхи і гріхи цілого світу, воскрес із мертвих і 

одного дня прийде на землю вдруге.  Справді, декому дуже важко повірити, що Ісус 

помер за нього і за всіх людей, в те, що Ісус був мертвим і на третій день воскрес, а 

перед тим про все, що станеться з Ним, розповів Своїм учням. Так само декому важко 

повірити, що Бог з ворогів робить приятелів, з грішників – праведних, з пропащих – 

знайдених і всиновлених Ним. Але все це правда, бо так каже нам Слово Боже. 



Вірити і покладатись на те, про що говорить нам Бог у Святім Писанні 

допомагає нам Святий Дух – третя особа Святої Трійці (інші дві – Отець і Син Божий).  

Біблія називає Його Господом і Богом, так само, як Отця і Сина Божого. Він приходить 

до нас разом зі Словом Божим. Він з невіруючих робить віруючих.  Святий Дух такий 

могутній, що цілковито змінює серця і розум людей.  Він наділений божественною 

силою.  Він вчить нас, що ми за своєю природою є грішними, що Син Божий помер за 

наші гріхи і завдяки Йому ми стаємо дітьми Небесного Отця.   

Але як саме Святий Дух навертає людей до віри? Тут немає жодної магії – Він 

має для цього відповідні інструменти або засоби. Роботу Святого Духа  в серцях людей  

можна прирівняти до роботи будівельника. Щоб збудувати дім будівельнику потрібні не 

лише деревина, цегла, цемент, фарба тощо, але й  відповідні  інструменти, як от ножівка, 

молоток, помазки та інші.  У Святого Духа теж є свої інструменти, за допомогою яких 

Він робить людей християнами.  Для цього Він використовує Євангеліє – Добру Звістку 

про Ісуса Христа. Євангеліє  – це сила Божа на спасіння.   Воно приходить до нас 

кількома шляхами. Одним із них є Слово Боже, Біблія. В Біблії Святий Дух каже нам, 

що ми грішні, і що Ісус є нашим Спасителем. Щоразу, коли ми читаємо чи слухаємо 

Біблію, Святий Дух працює всередині нас, щоб навертати нас до віри і утримувати у 

вірі.  Коли ми вже є віруючими, Він зміцнює нашу віру.  

Святий Дух також доносить до нас Євангеліє через Святі Таїнства – Хрищення і 

Причастя.  За допомогою Євангелія у Слові і Таїнстві Святий Дух запевняє нас у тім, що 

наші гріхи прощено і ми є Божими дітьми.  Святі Таїнства запроваджені Ісусом 

Христом, який каже нам, як вони здійснюються і отримуються.  

Святий Дух навертає до віри і робить християнами мільйони людей по цілому 

світі. Він не полишає їх самих. Натомість Він збирає їх докупи і називає цю спільноту 

Святою Християнською Церквою. В  Символі віри це об‘єднання віруючих ми звемо 

спільнотою святих. Ми кажемо: «Я вірую в Духа Святого, Господа оживляючого, який 

від Отця і Сина походить, якому з Отцем і Святим Духом належить однаковий поклін і 

однакова слава…Вірую в єдину, святу, соборну і апостольську Церкву…» 

Де ви можете знайти цю Святу Християнську Церкву? Це не так важко. Ви 

знайдете її там, де проповідується чисте, непофальшоване Євангеліє Ісуса Христа. Там 

де вірно проповідується Боже Слово і роздаються запроваджені Христом Таїнства –  там 

працює Святий Дух, котрий обов’язково навертає людей до віри.  Він дає віруючим дари 

бути пастирями, вчителями, місіонерами, проповідниками, піклуватися про інших, 

навчати і втішати, співати, грати.  Скрізь,  де присутні і належно використовуються 

інструменти Святого Духа – там є Свята Християнська Церква. Подякуймо Святому 

Духові, що зробив нас віруючими і дає нам здібність розуміти Боже Слово, допомагає 

молитися.  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Хто такий Святий Дух? 

2. Як Святий Дух приходить до нас? 

3. Як Він допомагає нам повірити в те, що каже Бог у Писанні? 

4. Як Святий Дух робить з невіруючих віруючих?  

5. У чому запевняє нас Святий Дух за допомогою Євангелія у Слові і Таїнстві? 

6. Скількох людей Святий Дух робить віруючими і вже робив?  

7. Як ми називаємо спільноту віруючих, що їх навернув до віри Святий Дух? 

8. Назвіть ознаки Святої Християнської Церкви. 

9.  Хто допомагає нам молитися і розуміти Біблію?  

10. Через кого Бог дає віруючим особливі дари? 


