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БОЖЕСТВЕНИЙ ДУХ
Що таке дух? Ми всі знаємо слово дух, 

і кожен з нас розуміє його посвоєму. На 
жаль, багато людей вагаються дати ви-
значення терміну дух, вважаючи його 
чимось метафізичним, чимось, що зна-
ходиться поза сферою наших п’яти по-
чуттів. У своїй більшості сучасні люди 
висміюють духовну сферу, вважаючи за 
краще приписувати все це віруванням 
«неосвічених» культур, давнім або «при-
мітивним” суспільствам. Це достойне 
співчуття, бо в Біблії говориться: «Бог є 
Дух” (Ін. 4:24); Верховна Істота — це Дух.

Але що має на увазі Біблія, коли гово-
рить, що Бог є Дух? Слово дух етимоло-
гічно пов’язане зі словом «дихання». 
Слова, які відповідають слову дух, у мо-
вах, якими писалася Біблія, — давньоєв-
рейській та грецькій — також походять 
від слів, що мають значення «дихати». 
Безумовно те, що для людського існу-
вання дихання має першорядне значення. 
Дуже важливо, що Бог розкрив Себе люд-
ству як Дух, показуючи цим, що Він та-
кож необхідний для існування людини, 
як дихання. Але з другого боку, як Дух 
Бог чудесним способом доступний для 



4

людини — доступний, як повітря, яким 
дихає людина. Ніхто не повинен залиша-
тися без Бога, тому що Він доступний 
всім, хто буде «вдихати» Його.

З’ясувавши, що Бог як Дух важливий 
та доступний для людини, ми повинні 
розглянути, що Біблія говорить нам про 
Бога Духа. Об’явлення у Біблії про Бога 
Духа — це не просто доктрина для релі-
гійних філософів; це скоріше добра вість 
про Божу доступність для людини. Бог 
— це Божествена Істота, і Бог — це до-
ступний Дух. Отже, божествена природа 
Бога доступна для того, щоб людина 
 причащалася її. Як сказав апостол Петро, 
ми, віруючі в Христа, можемо стати «при-
четниками Божої Істоти” (2 Петр. 1:4). 
Це відбувається завдяки тому, що Бог є 
Божествений Дух.

У Біблії Бог Дух називається по-різ-
ному, але тут нам потрібно розглянути 
лише три Його титули, щоб побачити 
Божу доступність. Всі ці три титули го-
ворять про Нього як про Божествений 
Дух, і вони показують нам один з аспек-
тів Його Єства, що має велике значення 
для людини. В Біблії у Божественого Духа 
поміж багатьох титулів є такі: «Дух Бо-
жий”, «Дух Єгови” та «Святий Дух». Ці 
три титули багато говорять нам про те, 
які взаємовідносини Бог має намір уста-



5

новити з людиною, і з цієї причини за-
слуговують на нашу увагу.

Дух Божий
У відповідності з об’явленням Біблії, 

Бог триєдиний, тобто одночасно і єди-
ний і троїчний. Це вище від людського 
розуміння, що природно, коли мова йде 
про Бога. Є тільки один Бог (Повт. Зак. 
6:4; 1 Кор. 8:4), при цьому Він Отець, Син 
і Дух (Мт. 28:19; 2 Кор. 13:13). Ці відмін-
ності являють собою не богословську 
складність, а божествену реальність. 
Отець — це Бог як джерело в Трійці, Син 
— це Бог як вираження Трійці, а Дух — 
це Бог як передача та реалізація Трійці. 
Бог — це не тільки самоіснуюча Істота, 
але й Божествена Істота, чудесним спо-
собом стає доступним нам, Його творін-
ням, як Дух. Дух Божий — це Бог, який 
досягає нас та вживає Себе до нас як наша 
частка та наше постачання.

Термін Дух Божий — це звичайне 
 позначення Бога в Біблії, але він зустрі 
чається, головним чином, у Старому За-
віті. На самому початку Біблії говориться 
про Дух Божий у Божому творінні: «Земля 
була пуста та порожня, і темрява була над 
безоднею, і Дух Божий ширяв над по-
верхнею води» (Буг. 1:2). Коли Бог почав 
відтворювати всесвіт з хаотичного стану, 
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Він рухався як Дух Божий. Впродовж 
усього Старого Завіту Дух Божий при-
сутній завжди, коли Бог приходить до 
людини та вживає Себе до ситуації лю-
дини.

У Новому Завіті випадки згадування 
Його титулу Духа Божого ще більш кон-
кретно пов’язані зі вживанням Його бо-
жественості до ситуації людини. Він — Дух 
Божий, тому що Він — Дух Божественого 
Єства, який несе Його божественість лю-
дині та вживає її до ситуації людини. 
Апостол Павло говорить: «Ви ж не за 
плоттю живете, а за духом, якщо тільки 
Дух Божий живе у вас» (Рим. 8:9). Віру-
ючі в Христа вже не просто плоть, вони 
тепер так само духовні, як і Бог, тому що 
в них живе Дух Божий — Дух, який несе 
їм божествену сутність. Вже одне це — 
радісний факт: Дух Божий, який несе 
 людині божествену сутність, підносить 
людину над плотським становищем та 
робить її причетником божественої при-
роди Бога.

Дух Єгови
У Старому Завіті є і друге особливе 

позначення Бога як Духа — «Дух Єгови». 
(У перекладі І. Огієнко — «Дух Господ-
ній».) Єгова, що означає «Я Той, що є», 
— це власне Ім’я Бога, відкрите Мойсею 
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перед тим, як діти Ізраїля були виведені 
Богом з Єгипту. Тільки люди, вибрані Бо-
гом та ті, які уклали з Ним завіт, знали 
Його як Єгову. Отже, Єгова означає Бога 
в Його особистих взаємовідносинах з 
Його вибраним народом, а Дух Єгови оз-
начає Бога як Духа, який приходить до 
людини у цих особистих взаємовідно 
 синах. Пророк Ісайя говорив про Дух 
Єгови, який спочине на прийдешньому 
Месії, прийдешньому Христі, коли Він 
прийде відтворити Ізраїль, Свій вибра-
ний народ (Іс. 11:1-16). Як Дух Єгови Бог 
ще ближчий до Свого народу, ніж як Дух 
Божий. Будучи таким, Він не тільки Бо-
жествений Дух, але і Дух всього, чим є 
Бог, що Він заповідав Своєму вибраному 
народу та вживає до нього. Знову таки, 
як Дух Єгови Бог досягає людини та вжи-
ває Себе до людини як частку та поста-
чання людини.

Святий Дух
Напевно, найбільш чудесний титул 

Бога Духа — це Святий Дух. Цей титул 
зустрічається виключно в Новому Завіті. 
(Три випадки згадування «Святий Дух» 
у Старому Завіті — Пс. 51:13; Іс. 63:10 
та 11 — слід перекладати більш точно як 
«Дух святості».) Святий Дух вперше зга-
дується, коли Бог прийшов, щоб підго-
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тувати предтечу Господа Ісуса — Іоанна 
Хрестителя (Лк. 1:15) та підготувати тіло 
для Господа Ісуса (Лк. 1:35). Отже, Свя-
тий Дух пов’язаний з воплотінням Бога 
в людині.

Ми часто розуміємо святість як релі-
гійну набожність, але стосовно Бога, 
 святість — це унікальна якість Бога, що 
відокремлює Його від усього іншого. 
Один тільки Бог святий (Об. 15:4), бо Він 
унікальний у тому, ким Він є. Все у всес-
віті має щось спільне з усіма іншими ре-
чами, принаймні, все створено Богом. 
Але Бог унікальний. Унікальним Його 
робить Його святість. Святий Дух — це 
Бог Дух, який приходить до людини, щоб 
вжити до неї святу, божествену природу 
Бога, щоб людина стала святою, як і Бог. 
У воплотінні Христа завдяки Святому 
Духу Бог став людиною. Богочоловіка 
Ісуса Христа часто називали Святим 
(Іп. 6:69; Дії 2:27; Мк. 1:24; 1 Петр. 1:15), 
тому що, будучи зачатим та народженим 
від Святого Духа (Мт. 1:20), Він також 
був святий. Святий Дух діє у віруючих, 
достачаючи їх Божою природою і також 
роблячи їх святими. Апостол Павло го-
ворить про Божий намір зробити вірую-
чих святими, коли пише: «вибрав Він 
нас… щоб були ми святі… призначивши 
наперед… усиновити» (Еф. 1:4-5). Віру-
ючі в Христа були вибрані, щоб бути 
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 святими, тобто щоб мати божествене 
життя Бога та святу природу і, отже, бути 
синами Божими.

Для всіх віруючих у Христа і тих, хто 
покаявся у своїх гріхах, Бог доступний 
як Дух. Він доступний, як повітря, яким 
ми дихаємо, і Він бажає зробити людей 
святими, як і Він святий. Коли ми від-
криваємося Йому як Святому Духу, Він 
входить в нас і несе нам божествене 
життя Бога, відроджуючи нас та даруючи 
нам Свою святу природу, щоб ми були 
подібні до Нього.
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