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Християнство Святого Письма
Євангельський характер
КЛЮЧОВА КОНЦЕПЦІЯ – ПЛІД ДУХА

Читайте з олівцем: «?» – є запитання; «!» – глибока думка.

Мета Духа
Найвища мета праці Святого Духа у житті християн – це не просто дати нам 
відчуття загального комфорту чи сили, але змінити наш характер на характер 
Ісуса. 

 • Римлян 8:2: «Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні 
до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма 
братами».

 • Ефесян 4:13: «аж поки ми всі не досягнемо з’єднання віри й пізнання 
Сина Божого, Мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти». 

Процес праці Духа
Дух не дає нам характер Христа автоматично, Він робить це поступово. Саме 
тому подібність до Христа є процесом, а не одноразовою дією. Це зростання 
не відбувається рівномірно, а  радше «ривками», як і у біологічному світі. 

Плід Духа
«А плід духа: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, 
лагідність, здержливість: Закону нема на таких!» (Галатів 5:22-23).

Аґапе (любов)
Визначення: готовність більше піклуватися про потреби інших, ніж про власні 
потреби. 
Протилежність: страх – нехтування потребами інших, щоб захистити власні 
інтереси. 
Підробка: егоїстична любов – допомога іншим лише тому, що це вигідно нам. 

Хара (радість)
Визначення: задоволення красою Бога та Тим, Ким Він є. 
Протилежність: безнадія, відчай. 
Підробка: ейфорія, яка зосереджується на благословенні, а не на Тому, Хто 
благословляє! Радість, яку можна втратити через обставини. 

Ейріні (мир)
Визначення: впевненість і спокій у Божій мудрості, замість нашої мудрості. 
Протилежність: хвилювання та неспокій, що Бог може зробити щось не так, 
як треба. 
Підробка: байдужість, апатія, індиферентність.

Заняття 1 | Курс 3
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Макротумія (терплячість)
Визначення: вміння зносити труднощі без зривів чи «опускання рук». 
Протилежність: почуття образи на Бога та інших. 
Підробка: затверділість. «Це дрібниці, не варто ними перейматися». 

Хрестотес (лагідність, добрість)
Визначення: співчуття, що пропонує справжню дружбу, а не просто допомогу. 
Протилежність: егоцентрична забудькуватість стосовно потреб та болю 
інших.
Підробка: боягузливий страх засмутити когось чи так звана «благодійність, 
щоб заспокоїти себе». 

Аґатосуне (порядність)
Визначення: чесність, прозорість. Залишатися послідовним у будь-яких 
ситуаціях. 
Протилежність: фальш, лицемірство. 
Підробка: правда без любові. «Скинути тягар з плечей» без любові чи мудрості. 

Пістіс (вірність, віра)
Визначення: відданість та хоробрість. Керуватися принципами, залишатися 
абсолютно надійним та вірним своєму слову. 
Протилежність: ненадійна дружба.
Підробка: любов без правди. Відмова дорікати чи кидати виклик через непра-
вильну відданість. 

Праутас (смирення)
Визначення: забуття про себе.
Протилежність: величання себе – егоцентричне прагнення до величі. 
А також заздрість, невміння радіти через радість інших. 
Підробка: егоцентричне заниження самооцінки.

Еґкратея (самовладання, здержливість)
Визначення: вміння обирати термінове над важливим. 
Протилежність: вмотивована, імпульсивна, неконтрольована людина. 
Підробка: сила волі через гордість чи бажання знайти схвалення, силу, 
комфорт. 

Єдність плоду
Плід Духа завжди росте разом, оскільки всі ці якості випливають із того, що 
Дух застосує Євангеліє у наших серцях (Колосян 1:6-8). 

 • Наприклад, якщо хтось є милим і приємним (лагідність), але не 
є хоробрим та сміливим (тобто йому бракує вірності), тоді це не 
справжнє смирення від Духа, а просто темперамент сангвініка. 

 • Якщо плід Духа не проявляє в людині усіх якостей (принаймні до пев-
ного ступеню), то його немає взагалі. 
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1. Які твердження вразили Вас і чому?

2. Останній абзац стверджує, що всі якості плоду Духа зростають 
разом. 

а) Досвід показує, що дехто є сильним у певних сферах, але 
водночас залишається слабким у інших. Як це зрозуміти? 

Іван каже: «Якщо хтось каже “я люблю Бога”, але брата свого ненавидить,  
той неправдомовець». 
Зверніть увагу, що він не каже: «Якщо хтось любить Бога, але не любить брата, 
то він просто ще не доріс у любові». Ні, він називає таку людину брехливою. 
Справжня любов до Бога (любов) завжди поєднується з любов’ю до інших 
(лагідністю). Якщо обидві ці риси не присутні, то насправді жодна з них не є 
присутньою в житті. Коли поглянемо на список чеснот «плоду Духа» (1 Корин-
тян 13:4-7; Галатів 5:22-23), то побачимо, що ми від природи сильніші у деяких 
із них, ніж інші. Але як таке може бути, якщо плід Духа росте одночасно?

Відповідь полягає у тому, що особисті риси мають два різні джерела.

 • Перше – це риси природного характеру. Це ті риси, які походять 
від взаємодій процесів у нашому мозку, а також від виховання в 
дитинстві. 

 • Друге – це риси, які ми здобуваємо через особисту вигоду. Ми помі-
чаємо, що в сім’ї чи серед людей винагороджують певну поведінку, а 
тому з часом це стає майже підсвідомою звичкою нашого життя. 

 • Дехто є природно ввічливим та дипломатичним (що виглядає наче 
духовний плід лагідності). Але зазвичай такі люди водночас не є 
хоробрими чи сміливими, коли це потрібно (духовний плід вірності). 

1) Це означає, що приємність та милість є просто фізіологічними 
даними або ж поведінкою, яку сформував сімейний уклад. 

2) З огляду на те, що Павло каже про єдність плоду, виходить, що 
лагідність не є справжнім смиренням, але просто м’яким характе-
ром, що навіть може бути формою боягузтва. 
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 • Дехто здається незворушним та безтурботним стосовно усього. Такі 
люди ніколи не хвилюються й не засмучуються. Це виглядає наче 
духовний плід миру, але часто такі люди не є співчутливими до інших 
(плід лагідності). Вони просто схильні казати людям, що страждають: 
«Візьми себе в руки!»

1) Це не справжній плід миру, а просто пасивність характеру. Це 
навіть може бути байдужістю і цинізмом, який розвинувся через 
небажання емоційно піклуватися про інших. 

2) Це дає змогу пройти крізь життєві труднощі без шкоди для себе, 
але це позбавляє нас чутливості та відчужує від людей.

б) Подумайте про те, як окремі риси плоду Духа залежать один від 
одного. 

Плід Духа завжди зростає як одне ціле, тому що всі його риси є взаємозалеж-
ними. Якщо однієї немає, то інші також не ростуть. Ось кілька прикладів: 

Справжній мир залежить від смирення
Є мир, який залежить від сприятливих обставин (порівняйте Филип’ян 4:4-7).

 • Коли «все добре», то горда людина вважає, що це через її мудрі 
рішення та умілість. (Наприклад: «Якщо ти раціональна, вихована 
людина, то в тебе все буде добре»). Але несприятливі обставини 
дуже легко руйнують такий мир. 

 • Справжній, незворушний мир залежить від смирення. Хвилювання – 
це, фактично, зарозумілість  – припущення, що ти краще знаєш, як 
треба жити. 

 • Але смирення дає мир, бо впокоряється перед Божою мудрістю. 
Читаємо у Якова 4:13-14: «А ну тепер ви, що говорите: Сьогодні чи 
завтра ми підем у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо 
торгувати й заробляти, ви, що не відаєте, що трапиться завтра, 
яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з’являється, а потім 
зникає!» Ми хвилюємося, бо думаємо, що ми знаємо. Справжній мир 
залежить від смирення.

Справжня здержливість залежить від радості
Існує тип здержливості та самодисципліни, який настає через підміну одного 
ідолопоклонницького бажання іншим. 

 • Наприклад, хлопцеві може бракувати емоційної здержливості. Коли 
хтось cкаже йому: «Ти поводишся наче дівчина», то він в одну мить 
вгамує свої емоції. 
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 • Але чому це відбувається? Він почувається зверхньо щодо жінок, а 
також відчуває сором, тому вгамовує себе. Один спотворений сві-
тогляд (жаль до себе) замінює інший (горда зверхність), які разом 
дають (тимчасово) ефект емоційного самовладання. Але згодом у 
шлюбі такий чоловік може зганяти злість на дружині, якщо вона буде 
сперечатися з ним. 

 • Єдиний справжній тип здержливості – це той, що походить від радо-
сті в Бозі. Залежність від гніву, від звичок, які тимчасово дають нам 
відчуття зверхності над іншими,  – усе це просто через відсутність 
радості в нашому житті. 

 • Понад усе нам потрібна глибока радість і відчуття Божої краси. Тоді 
ми не будемо втрачати контроль над собою, шукаючи краси та задо-
волення в інших речах. 

Справжня чесність залежить від любові
 • Існує тип чесності, який не схожий на духовний плід чесності (вірно-

сті та доброти). 

 • Багато людей говорить правду за звичкою, але не у любові (Ефе-
сян 4:15). Вони кажуть прямо, але говорять для того, щоб перевер-
шити в чомусь, щоб нашкодити, щоб довести свою правоту, щоб 
поставити своє зверху. 

 • Правда стає не служінням, але грою сили. Однак це означає, що, 
зрештою, така людина не говоритиме правду. Правда, якщо вона 
не виходить з любові, завжди буде частковою, і буде переслідувати 
мету – звеличити саму людину. 

 • Врешті-решт, людина, яка не наповнена любов’ю, не може бути чес-
ною людиною. Чесність  – це прозорість, коли немає чого прихову-
вати, коли ми діємо та говоримо однаково у будь-яких ситуаціях. 

 • Людина, яка говорить правду без любові, завжди матиме що при-
ховувати, завжди матиме що доводити, а в цьому не може бути 
прозорості. 

Справжня лагідність залежить від любові
Дуже часто можна побачити людей, які є гостинними та толерантними (лагід-
ність), а також начебто смиренними. Але така толерантність насправді є 
захисним механізмом. 

 • Відкидаючи будь-які оцінювальні стандарти («Хто я такий, щоб судити 
інших?») і не виправляючи нікого, такі люди абстрагуються від ближ-
ніх. Вони думають собі: «Я не суджу інших за їхнє життя, тому ніхто не 
повинен судити мене за моє життя». 
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 • Але така толерантність не є справжньою любов’ю. Справжня хри-
стиянська лагідність та доброта до людей – це коли ми приймаємо, 
любимо та служимо іншим, попри той факт, що ми можемо не вва-
жати їхню поведінку доброю. Для цього потрібна справжня любов!

Справжнє прощення залежить від багатьох інших чеснот плоду Духа
 • По-перше, потрібно мати смирення. Як можна пробачити комусь, 

якщо Ви ставитеся до нього зверхньо? Ніяк. 

 • По-друге, потрібна радість і мир. Без глибокого усвідомлення Божої 
любові до нас, звідки у нас візьметься емоційна сила, щоб вибачити 
комусь за скривджену репутацію чи комусь, хто завдав нам збитків?

 • Якщо Ваше майно чи схвалення від людей є більшим джерелом радо-
сті, ніж Бог, то пробачити комусь, хто скривдив Вас у цих сферах, буде 
практично неможливо. 

в) Якщо плід Духа справді зростає лише в сукупності, то яке 
практичне значення це має для нас? 

По-перше, це означає, що навіть наша сила потребує оновлення. 

 • У Христі все стає новим (2 Коринтян 5:17). Це означає, що коли ми ста-
ємо християнами, то отримуємо зерно досконалого, святого харак-
теру та поведінки щодо Бога та ближніх. 

 • Тому навіть наші «сильні сторони» отримують новий фундамент і 
потугу. Християнські сильні сторони – це суміш старого вродженого 
темпераменту, а також нових надприродних дій Духа через логіку 
Євангелія, що діє у нас. 

 • Буде час, коли ми будемо шоковані, що щось із того, що ми вважали 
своєю сильною стороною, виявиться слабкістю. Це зокрема тому, що 
наші сильні сторони можуть базуватися на старому фундаменті. 

По-друге, це означає, що наша справжня духовна сила є такою, як найслабша 
риса плоду Духа. 

 • Іншими словами, якщо ми хочемо побачити справжній рівень Свя-
того Духа в нашому житті, то варто глянути на найслабшу ланку у 
плоді Духа. Тобто поглянути на сферу, в якій ми слабкі, з точки зору 
природного темпераменту. Якщо будемо зростати у такій сфері, то 
чіткіше побачимо наше зростання в Дусі. 
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ВИВЧЕННЯ БІБЛІЇ

1 Коринтян 13:1-13

1. У віршах 1-2 Павло перераховує список талантів або духовних 
дарів. Назвіть їх. Що це говорить нам про церкву в Коринті? 

 • Павло говорить про «говоріння людськими й ангельськими мовами» – 
це посилання на духовний дар мов, зцілення та чудес, про які він 
щойно говорив (1 Коринтян 12:28-31). 

 • Тоді він говорить про «дар пророцтва і пізнання таємниць». Дар 
пророцтва був надприродним даром, в якому людина отримувала 
пряме об’явлення від Бога, а потім можливість його висловити. 

1) Важливо зауважити, що Павло не говорить про фальшивих чи 
неправдивих пророків. Він говорить про тих, які отримують прямі 
об’явлення від Бога, які навчають людей, змінюють життя людей 
через промовляння Божого Слова. 

 • Тоді він говорить про «віру, що може зрушити гори». Більшість 
коментаторів підтримує думку, що Павло тут не говорить про «віру, 
яка спасає», тобто віру, яка поєднує нас із Богом. Натомість, коли він 
говорить про «віру, що може зрушити гори», він говорить про дар 
лідерства. 

1) Це бачення, яке поширюється, і саме воно дає змогу групі людей 
пройти крізь перешкоди, крізь які вони зазвичай не перейшли б. 
Павло говорить про дуже ефективне лідерство. 

 • Це зображення церкви, що наповнена талановитими, вмілими та 
людьми блискучого розуму. 

1)  Пророцтво – це мистецтво говорити – талант творчих людей. 

2)  «Пізнавати таємниці»  – це своєрідний науковий дар – талант 
розумних людей. 

3)  «Рухати гори» – це дар лідерства та керівництва – талант людей із 
підприємницькою жилкою. 

2. Що Павло говорить у віршах 1-2 про цих блискучих і талановитих 
людей? Чому це так дивовижно? 

Якщо прочитати усе Перше послання до коринтян, то можна побачити, що 
попри те, що церква була наповнена неймовірно обдарованими і таланови-
тими людьми, у ній також були сварки та поділи. Уривок 1  Коринтян  13:4-7 
дуже часто виривають із контексту, цитуючи на весіллях чи вішаючи написи 
на стінах дому.
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Але якщо прочитати вірші 4-7 у світлі всього послання, то відразу помічаєш, 
що всіх цих рис християнам у Коринті бракувало. 

 • Іншими словами, вони були обдарованими, блискучими і таланови-
тими, але також і нетерплячими, грубими, егоцентричними, дратів-
ливими, а ще їм бракувало єдності. 

 • Причиною цього було те, що Коринт, як і сучасний Нью-йорк чи будь-
яке інше велике місто, мав свою культуру, де наголос був на «дії», а не 
на «бутті». Увесь акцент лягав на продуктивність, блиск та вміння, а 
не на внутрішній характер серця. 

 • Є такий старий жарт: «Принаймні душа в неї добра». Так кажуть тоді, 
коли хочуть сказати: «Ні краси, ні таланту, але вона принаймні добра 
людина». У нашій культурі характер не є прибутковим. 

Але Павло говорить цілком протилежне. Він каже: «Якщо у вас є всі ці блискучі 
таланти, але немає любові, немає золотого характеру серця, – то ви духовне 
ніщо. Бог зовсім не цінує цього». 

 • Він це має на увазі, коли каже: «Я немов бубон гудячий» і «я ніщо». Він 
говорить про культуру великих міст, таких як Нью-йорк, де найшано-
ваніші люди – це талановиті зірки, але їхні характери сповнені хиб і 
вад. Вони войовничі, невпевнені у собі, нещасливі, залежні. 

 • Але Павло говорить, що Богові байдуже, які в нас маєтки чи таланти, 
чи дари, чи успіх, чи досягнення. Якщо у нас немає серця, сповненого 
радості та любові, якщо у нас немає внутрішньої благодаті, любові 
та сили, то, незважаючи на весь наш успіх, досягнення та обдарова-
ність, ми є нетерплячими, дратівливими, сповненими жалю до себе, 
егоцентричними, марнославними, тривожними, ми – ніщо! 

 • Не утішайте себе, кажучи: «Я успішний, мені просто треба вирішити 
деякі особисті проблеми – і все вийде». Насправді у Вас немає нічого! 

Дивовижно, що Павло говорить, що навіть тоді Бог може творити чуда через 
нас, вести людей до Христа через нас, змінювати життя через нас, але ми все 
ще будемо «нічим». 

 • Це не просто риторична образа. Павло говорить, що талант і вміння 
настільки відрізняються від характеру, що можливо чинити чуда 
через Божу силу, хоча ми й могли ніколи не віддати свого серця 
Богові чи віддати лише частково. 

 • Ми можемо віддати Богові свої таланти, але не віддати себе і своє 
серце через віру й довіру. Ми можемо намагатися робити щось для 
інших і для Бога, але все одно не допускати Бога до трону нашого 
життя. 

 • Або ми можемо робити це лише трошки, тобто бути неймовірно 
незрілим християнином, хоча все ще видатним у церкві через дари 
і таланти. 
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 • Бог може здійснювати чуда через нас, але ми навіть можемо не бути 
християнином – настільки обдарованість відрізняється від характеру. 

3. У вірші 3 Павло подає коротший список. Це не список талантів. 
Що це? Що, за словами Павла, такі люди можуть зробити? 

Дві риси у вірші 3 не належать до талантів, дарів чи вмінь. Павло говорить: 
«Коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення». Зверніть 
увагу, що не треба мати талантів, щоб віддати маєтки і тіло на спалення. Це не 
список дарів. Це – просто моральні, чеснотні вчинки. Які саме? 

 • По-перше – «роздати маєтки вбогим». Що для цього потрібно? Треба 
бути жертовно щедрим, ощадливим, мати готовність вдовольнятися 
малим, а також тяжко працювати. 

 • По-друге – «віддам тіло на спалення». Тут мова йде про мучеництво, 
готовність померти за свою віру. Що для цього потрібно? Потрібно 
бути посвяченим і чесним. Це означає відстоювати свої вірування, 
незважаючи на обставини. У цьому є надзвичайна моральна 
хоробрість. 

 • Цікаво зауважити, що цей список чеснот поєднує як «ліберальні», 
так і «консервативні» чесноти. Найпершим у списку ліберальних чес-
нот є турбота про бідних і соціальна справедливість. Найпершим у 
списку консервативних чеснот є готовність пожертвувати собою за 
свою віру та переконання. 

Але дивовижно, що Павло робить те саме з цим списком, що й зі списком 
дарів! Він каже, що можна жити взірцевим моральним життям, але все ще 
духовно бути нічим! 

 • У третьому вірші Павло наче відповідає комусь, хто перелічив 
вірші 1-2 і сказав: «Так, Павле, я погоджуюся з тобою у віршах 1-2. Є 
забагато наголосу на дарах і талантах. Але я скажу тобі, що справді 
важливо. Не таланти, не дари, але прості моральні чесноти. Ось що 
справді важливо!»

 • Однак Павло не погоджується. Він говорить, що не лише внутрішній 
християнський характер зовсім відрізняється від талантів і дарів, він 
відрізняється також і від просто моральної поведінки. Не треба плу-
тати ці речі або думати, що через те що у мене зразкове моральне 
життя, я зростаю також і в християнському характері.

Як люди можуть бути дуже моральними та чеснотливими, але не мати (або мати 
дуже мало) християнського характеру? Зверніть увагу, що наприкінці вірша 2 
Павло говорить, що ми можемо бути обдарованими, але водночас бути нічим. 
Однак на завершення вірша 3 він каже, що ми можемо бути моральними, але 
не здобути нічого. Ця невелика різниця може бути значущою. 
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 • Фраза «не здобути нічого» (дослівно в перекладі Огієнка: «пожитку не 
матиму жодного») буквально означає «не зарахується нічого, нічого 
не заробить». Коли Павло використовує ці слова, то має на увазі, що 
можна робити добрі справи, допомагати ближнім, жертвувати, бути 
щедрим та чесним, щоб це нам «зарахувалося». 

 • Наша мотивація (і вона може бути майже підсвідомою) – це: «я хочу 
робити добрі справи, бо тоді буду знати, що я чогось вартую. Бог, інші 
люди та моє серце будуть знати тоді, що я – достойна людина». 

 • Ніцше захоплювався спостереженнями за тим, наскільки моральна 
поведінка є просто грою, щоб люди почуватися морально вищими. 

 • У двох словах: ми можемо чинити моральні справи не заради інших 
чи заради Бога, але просто заради себе. За нашою моральною пове-
дінкою може не бути ні крихти любові.

4. Зверніть увагу, що Павло не каже «будьте терплячими, добрими». 
Він уособлює любов у віршах 4-7. Він говорить про неї як про 
особу. Що він намагається передати через такий стилістичний 
прийом? 

Риторичні звороти, які використовує Павло, не завжди вдало передають 
переклади цих відомих віршів. 

 • Павло не каже: «Я хочу, щоб ви були такими. Якщо ви хочете бути 
сповненими любові, тоді будьте добрими». Це не те, що він говорить. 

 • Натомість він уособлює любов. У грецькій мові немає прикметників, 
лише перехідні дієслова. Тому читаємо, що любов виконує певну дію: 
«Любов довготерпить, любов шукає, любов пробачає». 

 • По-перше, вірші 4-7 зображають любов як силу. Павло розглядає 
любов не як набір вказівок, які ти робиш. Справжня любов – це життя 
через справжню силу, яка приходить і змінює тебе. 

1) Ми ніколи не будемо люблячими лише через наші зусилля. Павло 
має на увазі, що сповнення любов’ю  – це не механічний процес. 
З нами мусить відбутися щось. Ми маємо зустріти Любов. 

2) Це може звучати таємниче, але це звичайний досвід. Діти є его-
їстами від природи. Але вони можуть стати люблячими, добрими і 
неегоїстичними, якщо відчують любов, доброту та неегоїстичне 
ставлення. 

3) Діти відлучаються від свого природного егоцентризму, коли 
бачать, що батьки та сім’я навколо діють у любові та служінні одне 
одному. Ми самі не можемо виробити любов. Ми можемо лише отри-
мати її та ділитися нею з іншими. 
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 • По-друге, вірші 4-7 зображають неймовірно люблячу людину. Зва-
жаючи на теологію Павла та все, що він написав, неможливо при-
пустити, що Павло говорить про Любов як про якийсь платонічний, 
безтілесний принцип, а не про самого Ісуса Христа. 

1) Буквально четвертий вірш починається зі слів: «Любов довготер-
пить». Як можна забути Того, Хто сказав: «Боже Мій, Боже Мій, нащо 
Мене Ти покинув?» 

2) Тоді Павло продовжує і каже: «Любов не шукає тільки свого, не 
рветься до гніву, не думає лихого». Як можна забути Того, Хто сказав: 
«Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони!» 

3) Тоді Павло пише: «Усе вона зносить, вірить в усе, сподівається 
всього, усе терпить». Як Павло міг не думати про Того, Хто сказав: 
«Сьогодні будеш зі мною в раю». 

4) Усі ці слова належать Христові, Він сказав їх на хресті, коли став 
найбільшим прикладом любові. 

5. Як любов Ісуса Христа до нас на хресті є основним засобом, за 
допомогою якого ми можемо зростати в характері любові? 

Приклад Ісусової любові на хресті є непосильним тягарем. Якщо Він є єдиним 
прикладом, то ми втрачені. Ми ніколи не зможемо осягнути такого рівня! Але 
якщо ми бачимо Ісусову терплячість, саможертовність, прощення та доброту 
до нас як спосіб прощення гріхів, тоді Ісусова любов на хресті може карди-
нально змінити наші серця.

Стандартний спосіб, через який люди формують характер у світі, – це через 
страх або гордість.

 • Наприклад, як ми намагаємося змусити дітей бути чесними? Ми 
кажемо: «Не бреши, бо тебе спіймають на гарячому! Тебе забере 
поліція. Тебе спіймає учитель. Тебе спіймає Бог. Тебе спіймаю я». Ми 
залякуємо їх. 

 • Інший спосіб змусити дітей бути чесними  – це через гордість. Ми 
можемо сказати: «Ти ж не хочеш бути таким, як ті жахливі люди, що 
брешуть! Тобі треба бути кращим». 

 • Але страх і гордість – це егоцентричні імпульси. Фактично ми про-
мовляємо до егоцентризму дітей, коли прагнемо, щоб вони стали 
чесними. Ми кажемо: «Тобі буде вигідно від правди», а не: «Якщо ти 
говоритимеш правду, то це допоможе людям навколо». 

 • Проблема також полягає в тому, що страх і гордість є тими силами, 
які також змушуть нас брехати. Брехня виникає з егоїзму та нехту-
вання потребами інших. Страх втратити схвалення чи силу, чи ком-
форт, який змушує людей бути чесними, є також основною причиною 
того, що люди псуються та стають нечесними. 
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 • Тому навіть якщо Вам вдасться змусити людей бути щедрими через 
страх і гордість, то Ви так і не змінили ні характеру, ні серця. Ви лише 
стримали природний егоцентризм. 

1) Ви все зробили нашвидкоруч, тому страх і гордість зумовили 
правильну поведінку. Однак це – «картковий будиночок», який легко 
завалиться. 

2) Людина, чесність якої походить від морального стримування (а 
не зміни серця), фактично більше боїться сказати правду, ніж брехню. 
Тоді й картковий будиночок розвалюється. 

Єдиний спосіб, через який справді можна отримати зміну серця,  – це так 
наповнитись радістю, щоб бути цілком упевненими, що Божа любов настільки 
реальна у нашому серці, що хочеться співати щодня: «Коли Бог за мене, то хто 
встоїть проти?» 

 • Ми брешемо лише тоді, коли Божа любов не стає реальною в нашому 
серці. Тому єдиний спосіб, щоб не просто стримувати серце, а змі-
нити його, – це побачити у віршах 4-7 уособлення Ісуса Христа, Який 
помер на хресті за нас, виконав усе це замість нас! 

 • Євангеліє руйнує нашу гордість і дає нам смирення, показуючи, що 
ми  – грішники. Воно руйнує наш страх і цінує нас, показуючи, що 
заради нас готовий був зробити Ісус. Нам не треба брехати, щоб вря-
тувати своє обличчя чи щоб чіплятися у цьому світі за речі, які ніколи 
не дадуть нам тієї надії, радості та значущості, яку дає нам любов 
Ісуса Христа. 
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ЧИТАННЯ

Читайте з олівцем: «?» – є запитання; «!» – глибока думка.

«Щось поєднує магію та [сучасні технології], але водночас 
відділяє їх від мудрості попередніх віків. Для мудреців попередніх 
століть основною проблемою людського життя було підкорити 
душу об’єктивній реальності, тому рішенням була мудрість, 
самодисципліна та чеснотність. Для сучасних людей основна 
проблема полягає в тому, як підкорити реальність забаганкам 
людини, а рішенням є технології». 

– К. С. Льюїс2

«Багато лихих людей мають ці духовні дари. “Багато-хто скажуть 
Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім’ям Твоїм пророкували, 
хіба не Ім’ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім’ям Твоїм чуда великі 
творили?”
А Ісус скаже їм: “Я ніколи не знав вас…” [Матвія 7:21]. Такі люди мають 
дари Духа, але Дух не працює у їхньому житті. Дари [таланти та 
вміння] є чудовими речами, але це зовсім не стосується справжньої 
благодаті та святості. [Вони] неначе коштовне каміння, яке людина 
носить із собою. Але справжня благодать – це коли саме серце 
стає коштовністю. Божий Дух може впливати на багато речей, до 
яких прямо не промовляє. Ось Дух Божий ширяв над водними 
просторами, однак не промовляв прямо до води. Але коли Дух 
через Свій вплив дарує благодать, що спасає, то Він Сам втілює Себе 
у душі. Тому благодать – це свята природа Святого Духа, втілена у 
душі».

– Джонатан Едвардс3 

«Наші погані звички і недоліки нечасто зникають природно. 
Принаймні зрідка це відбувається через засоби переосмислення… 
або ж через роздуми. Але те, що не може бути знищене, може бути 
витіснене – одне вподобання може поступитися місцем іншому і 
таким чином повністю втратити силу і контроль над розумом. Так 
юнак може перестати бути рабом свого апетиту, але тому, що він 
потрапив у полон “доросліших” уподобань. Молодь може перестати 
обожнювати сексуальне задоволення, бо верховною стає жага до 
багатства. Навіть любов до грошей може втратити контроль у серці, 
якщо серце заполонило бажання влади (і моральної зверхності). 
Але у всіх цих випадках у серці залишається ідол, якийсь об’єкт. 
Він змінюється відповідно до бажань, але саме бажання серця 
поклонятися чомусь є непереборним. Єдиний спосіб витіснити 
серце старих бажань – це прогнати його силою нового серця. 
Лише коли ми стаємо Божою дитиною через віру в Ісуса Христа, на 
нас сходить Дух – лише тоді наше серце звільняється від тиранії 
колишніх бажань. Тому недостатньо тільки побачити власні недоліки 
у дзеркалі. 
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Недостатньо побачити свої шкідливі швидкоплинні вподобання 
характеру, недостатньо говорити віч-на-віч із совістю про свої 
безумства… Краще шукати спосіб, щоб відкрити доступ до любові 
Того, Хто більший ніж світ, до свого серця». 

– Томас Чалмерз4
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ПРАКТИЧНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які твердження вразили Вас і чому? 

2. Поміркуйте над цитатою Едвардса. Прочитайте Матвія 7:21-23  
та 1 Послання до Коринтян 13:1-7. а) Що дивує у цитаті Едвардса?  
б) Як Бог може використовувати людей, які мають малий плід або 
взагалі його не мають? 

1) Що дивовижного у цитаті Едвардса? 

 • У 1 Посланні до Коринтян 13 Павло говорить, що можна мати об’яв-
лення та пророцтва від Бога, а також бути лідером і вчителем у цер-
кві, не маючи любові та благодаті, а тому бути нічим (духовно). 

 • У Матвія 7:21-23 Ісус говорить про людей, які ніколи не мали особи-
стих стосунків із Ним («Я ніколи не знав вас»), але Бог використовував 
їх, щоб чинити чуда і проповідувати. 

 • Біблія говорить таке: талант настільки відрізняється від зростання 
духовного характеру, що можна чинити чуда через силу Бога, ніколи 
не віддавши Богові своє серце або живучи у великій духовній 
незрілості. 

 • Саме це у цитаті Едвардса є дивовижним. Дух Божий може вико-
ристовувати наші таланти і дари, щоб чинити різне у житті інших, 
навіть якщо ми не віддаємо своє серце Богові.

 • Таланти, дари, пророцтва, вміння, душпастирство, лідерство можна 
використовувати без благодаті у серці, без справжньої зміни харак-
теру. Найвищою мотивацією для таких дій може бути влада та люд-
ське схвалення, а не вдячна та радісна відповідь на Божу благодать. 

 • Саме тому Едвардс каже, що дари Духа – це коштовності, які ми маємо, 
але серце, сповнене благодаті та зміни саме стає коштовністю. 

 • Щоб проілюструвати аргументи Едвардса, погляньте на Юду. Біблія 
говорить, що він був сином погибелі ще від початку. Але коли він 
ходить із іншими апостолами, то також зцілює, творить чуда та про-
рокує (Луки 10). Таким же прикладом є Цар Саул (1 Самуїла 10). 
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Едвардс говорить, що ці дари не обов’язково походять зі зміненого харак-
теру. Дари можуть проявлятися навіть тоді, коли наш досвід Божої благо-
даті є малим, коли ми не ходимо з Богом чи коли наша радість від спасіння є 
слабкою. 

 • Якщо Ви, наприклад, маєте дар навчання, то цей дар проявиться на 
уроці й може бути дуже ефективним. Саме тому Ісус каже «по плодах 
пізнаєте їх», а не «по дарах їхніх». 

 • Любов, радість, мир та смирення не можуть зростати і процвітати, 
якщо наші серця далеко від Бога, але навчання, проповідування, 
душпастирство та лідерство – може.

Жахлива небезпека прихована в тому, що ми можемо глянути на нашу місійну 
діяльність і зробити висновок, що Бог із нами, або ж подивитися на це як на 
спосіб заробити Боже схвалення та гідність. 

 • У 1 Посланні до Коринтян 13:1 читаємо, що все наше лідерство, наші 
слова та свідчення можуть бути нічим, «пустим звуком, як кимвал». 
Багато коментарів сходяться на думці, що це посилання на язичницькі 
поклоніння у коринтських храмах Деметри і Цібели. Такі поклоніння 
були своєрідними шоу, щоб заслужити увагу богів. 

 • Павло ж говорить, що так само можна проводити і християнське 
служіння. Якщо наше серце пам’ятає добру новину, радіє у нашому 
виправданні та прийнятті до Божої сім’ї, тоді наше служіння буде 
сповнене християнської жертви та подяки. Внаслідок цього наше 
служіння буде наповнене любов’ю, смиренням, терплячістю та 
лагідністю. 

 • Але наше серце може продовжувати виправдовувати себе, як і 
колись, – шукаючи спосіб контролювати Бога та інших, заробляючи 
та доводячи власну цінність  – через служіння чи різноманітні місії. 
Тоді наше служіння може нагадувати язичницьке поклоніння: «як 
бубон дзвенячий». Це спосіб переконати себе та інших, що ми «щось». 

 • Як бачимо у 1  Коринтян  12-14, коли таке відбуватиметься, то у нас 
з’являтимуться «красномовні» ознаки нетерплячості, роздратовано-
сті, гордості, образи, заздрості та хвальби. Ми черпатимемо власну 
ідентичність у своєму служінні та будемо перетворювати його на 
доповнення до свого життя. Ми будемо або занадто скромними, або 
занадто нахабними, аж доки справді не побачимо, чим ми займає-
мося: просто б’ємо у бубон. 

 • У нас також можуть бути таємні гріхи, які ми приховуємо від люд-
ського ока. Все це показує, що виконання служіння є для нас виснаж-
ливим і просто прикриває одну з двох крайнощів: самозвеличування 
або самобичування. 
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2) Як Бог може використовувати людей, які мають мало, або взагалі не 
мають благодаті?
Насправді це два окремі запитання.
По-перше, чому для допомоги іншим Бог використовує людей, які не мають у 
серцях благодаті? Тому що Бог є дуже люблячим! Уявіть, яким жорстоким був 
би світ, якби Бог допомагав людям лише через зрілих християн. 

По-друге, як хтось, у кого немає благодаті у серці, може мати духовні дари? 
Адже ми плутаємо застосування дарів і застосування благодаті. 

Ми думаємо, що займатися християнським служінням  – це знак духовного 
зростання. Ми плутаємо справи служіння і внутрішній характер серця.

Наведу один приклад. Уявіть собі дорослого чоловіка, який носить у серці 
великий гнів на свою маму. Він ніколи не пробачав їй. Це отруює його життя. 

 • По-перше, це спотворює його стосунки з іншими жінками. 

 • По-друге (і це більше підсвідомо), це створює в житті такого чоловіка 
плацдарм для жалю до себе. 

1) Він завжди почувається як жертва, з якою чинять несправедливо. 
Внаслідок цього він швидко втрачає самовладання.

2) Він не сприймає критики. Він швидко пригнічується. У ньому 
немає стійкості. Через отой плацдарм для жалю до себе він не може 
витримати тиск. 

 • Тепер уявімо, що він стає християнином. йому треба буде взяти 
Божу любов у Христі та послідовно зробити її духовною реальністю 
у своєму серці, щоб впоратися в житті з коренем власного жалю до 
себе. 

1) Євангеліє може дати йому правильну точку зору, щоб виявити 
той корінь гіркоти. Тоді йому треба, щоб любов Бога у Христі прямо 
через молитву торкнулася його жалю до себе  – щоразу, коли він 
втрачає самовладання чи почувається пригніченим. 

 • Але уявіть, що цей чоловік є дуже обдарованим учителем. І через це 
його просять вести недільну школу чи навчати у церкві. 

1) Замість того, щоб важко працювати над зміною характеру, він 
отримує тимчасову розраду у своєму нещасті через вчителювання 
заради похвали від людей. 

2) Люди починають говорити: «Ти стільки допомагаєш». його 
«плескають по плечу» за виконання різних християнських служінь. 

 • Що ж буде далі? Такий чоловік ходитиме і казатиме: «Бог зі мною! 
Бог використовує мене!» Але він плутає обдарованість із благодаттю 
і зростанням. Однак Біблія говорить: «Не обманюйтесь!» 
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3. Джонатан Едвардс говорить, що, керуючись «звичайною мораллю», 
ніхто не робить добро, якщо воно не приносить нам користі. Але 
«справжнє добро» – це добро, вчинене через Божу любов. Як це 
ілюструє цитата Чалмерза? 

Що мотивує людей робити добро, бути моральним та поводитися чеснотливо? 
Джонатан Едвардс описав це у своїй книзі «Благодійність і плід», а також у 
книзі «Природа справжнього добра». Він говорить, що існує два види мораль-
ної поведінки: «звичайна мораль» і «справжнє добро». Щоб проілюструвати 
цю різницю, розгляньмо приклад чесності.

«Звичайна» чесність формується так: 

 • Через страх. 

1) У суспільстві панує корисливий підхід до чесності. Бути чесним 
вигідно, за це отримаєш винагороду. 

2) Існує також і релігійна версія цього: «Якщо ти не будеш чесним, то 
Бог тебе покарає!» 

3) Це версії однієї і тієї ж мотивації: невигідно бути чесним. 

 • Через гордість. 

1) Існує світська консервативна версія: «Не будь таким, як ті жахливі 
нечесні люди, які ранять інших і не мають нічого святого в серці». Або 
ж світська ліберальна версія: «Не будь, як ті жадібні люди, які не пра-
цюють для спільного блага». 

2) Існує також релігійна версія: «Не будь таким, як ті грішники, оті 
погані люди. Будь моральною, побожною людиною». 

3) Усі це версії мають єдину мотивацію  – я кращий за тих, хто 
обманює. 

Едвардс не зневажає загальну мораль. Навіть більше, він вірить у «красу 
загальної моралі» (Пол Ремзі). Це – основний спосіб, через який Бог стримує 
зло у світі. Втім у таких мотиваціях ховається велика проблема.

 • Ми щойно сказали, що основна причина людської чесності – це страх 
та гордість. Але чому ми нечесні? Чому ми обманюємо? Дуже часто 
через той же страх і ту ж гордість! 

 • Тому ми нічого не зробили з фундаментальним коренем зла в рамках 
загальної моралі. 

1) У межах загальної чесності ми просто стримуємо своє серце, але 
не змінюємо його. 
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2) Ми неймовірно вправно застосовуємо мистецтво дзюдо проти 
себе. (Найголовніше у дзюдо – використовувати наступальні удари 
противника проти нього самого). 

3) Ми впоралися з брехнею у своєму житті абияк, тому використо-
вуємо нечесність, щоб бути чесними. 

 • Але це дуже нестабільний стан. Рано чи пізно ми побачимо, що 
така чесність є непрактичною або принизливою, і почнемо брехати 
чи обманювати. Це нас шокуватиме. Ви скажете: «Мене ж не так 
виховували». 

 • Але в межах звичайної моралі причиною чесності є егоцентричність. 
Ми підживлюємо корені гріха (страх та гордість) у нашому мораль-
ному житті. 

 • Це справджується, де б ми не виросли – чи то у ліберальній, чи то у 
консервативній моральності. Корені зла живуть і процвітають, при-
ховуючись під прогресом у моральній поведінці. 

 • А одного дня вони вилазять, виявляють себе та шокують нас. 

Що ж таке справжнє добро? Це коли ми любимо правду не заради себе, а 
заради Бога та заради самої правди.

 • Як зростає справжня чесність? Коли я осягаю любов Бога, яка дає 
мені спасіння в Ісусі Христі, до себе. 

 • Навіть більше, на хресті ми бачимо найвищий прояв чесності та 
порядності. Там Ісус виконує обітницю, яку Він дав Отцеві, незважа-
ючи на безмежне страждання, якого Він через це зазнав. 

 • Це вже знищує гордість. Кожен із нас розуміє, що є настільки втра-
ченим, що Він мусив зробити це для мене. А з іншого боку, це також 
знищує страх, бо якщо Він таке зробив, коли ми були його воро-
гами, тоді Він безмежно мене цінує, тому нічого з того, що я роблю, не 
зможе відлучити мене від цієї любові. 

 • Що більше ми це будемо розуміти, то більше змінюватиметься наше 
серце. його фундаментальний напрямок змінюється. Страх і гордість, 
що призводять як до брехні, так і до корисливої чесності, зникають. 

Чалмерз яскраво ілюструє цю різницю між звичайною мораллю та справж-
нім добром. Він наводить приклад юнака, у якого проблеми з гулянками та 
пиятиками. 

 • Він вдається до самоконтролю, коли усвідомлює, що ніколи не доро-
биться до чогось, не досягне якогось соціального статусу, якщо не змі-
ниться. Самоконтроль – це добре, але його мотивацією є схвалення 
від людей та влада. («Молодь може перестати обожнювати тілесне 
задоволення, бо найвищий вплив отримає жага до багатств»). 
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 • Тоді Чалмерз показує іншу зміну. Він помічає, що став жадібним та 
амбіційним, але це тому, що він присвятив себе політиці, щоб покра-
щити соціальну справедливість. 

 • Знову ж таки повторю, що соціальна справедливість  – це добре! 
Але Чалмерз звертає увагу, що політичний порядок денний може 
бути просто новим способом відчути себе корисним та могутнім. Це 
була первісна причина, чому він гнався за грішми. («Навіть любов до 
грошей може втратити контроль у серці, якщо серце заполонило 
бажання влади і моральної зверхності»). 

 • У кожному з цих випадків моральну поведінку мотивує комбінація 
страху та гордості. І хоча вчинки, до яких вона надихає, можуть бути 
добрими, така поведінка майже завжди призводить до зверхності та 
зневажливого ставлення до тих, хто думає по-іншому. 

1) Якщо ми шукаємо успіху в бізнесі, щоб відчувати власну гідність, 
то ми будемо перепрацьовувати і зневажати незаможних. 

2) Якщо ми шукаємо успіху в політиці, щоб відчувати власну гідність, 
тоді ми будемо демонізувати опозицію. 

3) Будь-який брак успіху в цих сферах призводитиме до особистих 
зривів. 

 • Насправді ми не займаємося бізнесом чи політикою для інших, але 
тільки для себе. Ми повинні бути успішними, щоб із цього черпати 
власну ідентичність. Тому будь-який провал буде руйнівним, а будь-
який успіх буде призводити до вивищування себе над іншими. 

 • Зрештою, всі ці форми моральної поведінки будуть мотивуватися 
прагненням здобути владу та переваги над іншими, а не бажанням 
служити іншим. 

Чалмерз говорить, що тільки тоді, коли Ісус через Євангеліє стає найбільшим 
об’єктом нашої любові, бо Він є джерелом нашого спасіння, радості, надії, 
сенсу та гідності, лише тоді ми будемо мати самоконтроль та жагу до соціаль-
ної справедливості й вона випливатиме з Божої благодаті. А нестабільність, 
егоїзм і зверхність просто зникнуть. 

Чалмерз також говорить, що немає іншого способу насправді змінити чийсь 
характер, окрім як через благодать Євангелія.

 • Ніхто не змінюється просто через силу волі. Нас завжди буде кон-
тролювати найбільша любов та пристрасть нашого серця, тобто ми 
будемо під контролем нашого верховного джерела любові та сенсу 
життя. 

 • Єдиний спосіб по-справжньому змінити горде та боязке серце – це 
через Божу благодать в Ісусі Христі. 
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4. Перегляньте список елементів плоду Духа на першій сторінці цього 
заняття. 

а) У якій одній чи двох сферах Ви нещодавно зросли? 

б) У якій одній чи двох сферах Вам потрібно зростати зараз? 

Зверніться до когось, кого добре знаєте, та запитайте їх про Ваше 
зростання. 

 • Запитайте, чи стали Ви лагіднішими, ніж два роки тому? 
 • Чи Ви щасливіші, ніж два роки тому? 
 • Чи Ви терплячіші? 
 • Чи менше Ви жалієте себе? 
 • Чи вмієте Ви тепер сприймати критику з радістю, без необхідно-

сті огризатися? 
 • Чи більше Ви відчуваєте мир? 
 • Чи менше хвилюєтеся? 

1 З усіх слів у переліку плоду Духа у Посланні до галатів 5:22-23 це слово особливо 
важке для перекладу, бо дуже загальне і рідко використовується в іншій грецькій 
літературі. Оскільки «праведність» та «правда» часто вживаються у Біблії як сино-
німи, то ми будемо використувати цей термін, щоб розмірковувати про важливість 
чесності.

2 К. С. Льюїс «Скасування людини» (The Abolition of Man) (MacMillan, 1943), с. 87-88. 

3 Джонатан Едвардс «Благодійність та плід» (Charity and Its Fruit) (Banner of Truth, 
1975) (Проповідь друга).

4 «Витісняюча сила нової любові» (The Expulsive Power of a New Affection) з Праць 
Томаса Чалмерза (Нью-йорк: Роберт Картер, 1830). – Том 2. 


