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ПРИКЛИКАННЯ  
ІМЕНІ ГОСПОДА

У чому сенс прикликання Імені Го
спода? Деякі християни думають, що 
прикликати Господа — те ж саме, що 
 молитися Йому. Так, прикликання — це 
свого роду молитва, але не просто мо
литва. Давньоєврейське слово прикликати 
означає викликати, звертатися, вигуку
вати. Грецьке слово прикликати  означає 
окликати, називати по імені. Іншими сло
вами, прикликати людину, називаючи її 
ім’я вголос. Молитися можна і про себе, 
але прикликати належить вголос.

Два старозавітних пророки до
помагають нам побачити, що означає 
прикликати Господа. Єремія говорить, що 
прикликати Господа — означає звертатися 
до Нього і переживати духовне дихання. 
«Кликав я, Господи, Ймення Твоє із най
глибшої ями. Ти чуєш мій голос, — не за
ховуй же вуха Свого від зойку мого, від 
благання мого!» (Плач 3:5556). Ісайя та
кож говорить, що наше прикликання Го
спода — це наш поклик Його. «…Оце, 
— Бог спасіння моє! Безпечний я, і не бо
юсь, бо Господь, — Господь сила моя та 
спів мій, і спасінням для мене Він став! І 



4

ви в радості будете черпати воду з спа
сенних джерел! І скажете ви того дня: 
«Дякуйте Господу, кличте Імення Його… 
Викрикуй та вигукуй [досл.], ти меш
канко Сіону, бо серед тебе Великий, — 
Святий Ізраїлів!» (Іс. 12:26). Як Бог стає 
спасінням нашим, силою нашою і співом 
нашим? Як нам із радістю черпати воду 
із спасенних джерел? За допомогою при
кликання Його Імені,  вихваляння Го
спода, співу гімнів, викрикування і 
вигукування. Усе це відповідає прикли
канню у вірші 4!

ПРИКЛИКАННЯ  
ІМЕНІ ГОСПОДНЬОГО У  

СТАРОМУ ЗАВІТІ
Прикликання Господа розпочалося в 

третьому поколінні роду людського, з 
Еноша, сина Сифового (Бут. 4:26). Істо
рія прикликання Імені Господнього про
довжувалася впродовж Біблії через 
Авраама (Бут. 12:8), Ісаака (Бут. 26:25), Мой
сея (Повт. Зак. 4:7), Йова (Йов 12:4), Ябеца 
(1 Хр. 4:10), Самсона (Суд. 16:28), Саму
їла (1 Сам. 12:18), Давида (2 Сам. 22:4), 
Йону (Йона 1:6), Іллю (1 Цар. 18:24) і Єре
мію (Плач 3:55). Старозавітні святі не 
тільки самі прикликали Господа, але й 
пророкували, що інші будуть прикли
кати Його Ім’я (Йоіл 3:5; Соф. 3:9; Зах. 
13:9). Хоча багато хто знайомий із про
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рокуванням Йоіла про Святого Духа, 
мало хто звертав увагу на те, що при
йняття злитого Святого Духа потребує 
прикликання Імені Господнього. З одного 
боку, Йоіл пророкував, що Бог зіллє 
Свого Духа; з другого боку, він пророку
вав, що люди будуть прикликати Ім’я 
 Господа. Це пророцтво збулося в день 
П’ятидесятниці (Дії 2:17а, 21). Боже ви
лиття потребує нашої допомоги, тобто 
прикликання Його.

ЙОГО ПРАКТИКУВАЛИ  
НОВОЗАВІТНІ ВІРУЮЧІ

Прикликання Імені Господа практику
валося новозавітними віруючими з дня 
П’ятидесятниці (Дії 2:21). Коли Стефана 
побивали камінням, він прикликав Ім’я 
Господа (Дії 7:59). Новозавітні віруючі 
практикували прикликання Господа (Дії 
9:14; 22:16; 1 Кор. 1:2; 2 Тим. 2:22). Савл 
Тарсянин одержав від первосвящеників 
владу в’язати всіх, хто прикликає Ім’я Го
спода (Дії 9:14). Це означає, що всі ранні 
святі постійно прикликали Ісуса. їхнє 
прикликання Імені Господа було знаком, 
міченням, що вони християни. Якщо ми 
станемо тими, хто прикликає Ім’я Го
спода, то наше прикликання виділить, 
відзначить нас як християн.

Апостол Павло підкреслював питання 
прикликання, коли писав Послання до 
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римлян. Він говорив: «Бо нема різниці 
поміж юдеєм та гелленом, бо той же Го
сподь є Господом усіх, багатий для всіх, хто 
кличе Його. Бо «кожен, хто покличе Го
споднє Ім’я, буде спасений» (Рим. 
 10:1213). Павло також говорив про при
кликання Господа у Першому посланні 
до коринтян, коли писав такі слова: «…
Зо всіма, що на всякому місті приклика
ють Ім’я Господа нашого Ісуса Христа» 
(1 Кор. 1:2). Далі, у Другому посланні св. 
апостола Павла до Тимофія він говорив 
Тимофію, щоб той прямував до духов
ного разом із тими, хто кличе Господа від 
чистого серця (2 Тим. 2:22). З допомогою 
всіх цих віршів ми бачимо, що в першому 
столітті християни часто практикували 
прикликання Імені Господа. Отже, впро
довж Старого Завіту і на зорі християн
ства святі прикликали Ім’я Господнє. 
Шкода, що такий довгий час більшість 
християн нехтувала прикликанням. Ми 
віримо, що зараз Господь бажає відтво
рити прикликання Його Імені, щоб ми 
практикували його і могли б насолоджу
ватися багатствами Його життя.

МЕТА  
ПРИКЛИКАННЯ

Чому нам треба прикликати Ім’я Го
спода? Люди повинні прикликати Ім’я 
Господа, щоб спастися (Рим. 10:13). Тиха 
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молитва допомагає людям спастися, але 
вона не така багата. Прикликання вголос 
допомагає людям спастися більш багатим 
і  повним способом. Тому потрібно нас
нажувати людей розкриватися і прикли
кати Ім’я Господа Ісуса. У Псалмі 116 
говориться, що ми можемо причаститися 
до Господнього спасіння, прикликаючи 
Його: «Я чашу спасіння прийму, і при
кличу Господнє Ім’я!» (в.13). У цьому 
псалмі прикликання Господа згадується 
чотири рази (Пс. 116:2, 4; 13, 17). Як ми 
вже бачили, щоб черпати воду із спасен
них джерел, треба  прикликати Ім’я Го
спода (Іс. 12:24). Багато християн ніколи 
не кликало до Господа. Якщо ви ніколи 
не прикликали Його, ніколи не вигуку
вали перед Господом, сумнівно, що ви 
колинебудь щедро насолоджувались Го
сподом. «…Кличте Імення Його… Ви
крикуй та вигукуй…» (Іс. 12:4, 6, досл.). 
Спробуйте вигукувати перед Ним. Якщо 
ви ніколи не вигукували про те, що є для 
вас Господь, спробуйте. Чим більше ви 
будете вигукувати: «О, Господи Ісусе, 
який благий Ти до мене!», тим більше ви 
звільнитесь від свого «я» і напов нитесь 
Господом. Тисячі святих звільнились і 
збагатились через прикликання Імені 
 Господа.

Ще одна причина для прикликання Го
спода — спасіння від тісноти (Пс. 18:7; 
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118:5), від горя й недолі (Пс. 50:15; 86:7; 
81:8), від болі і муки (Пс. 116:34). Люди, 
що  виступали проти прикликання Го
спода, визнавали, що вони прикликають 
Його, коли потрапляли в біду чи хворіли. 
Коли наше життя позбавлене нещастя, ми 
можемо виступати проти прикликання 
Господа. Але, якщо трапиться нещастя, 
ми мимоволі, без чийогось підказування, 
будемо прикликати Його.

Також ми повинні прикликати Господа 
для участі в Його щедрій милості. Чим 
більше ми прикликаємо Його, тим більше 
ми насолоджуємось Його милістю (Пс. 
86:5). Ще одна причина для прикликання 
Господа — прийняття Духа (Дії 2:17а, 21). 
Найкращий і найлегший спосіб напов
нитися Святим Духом — прикликати 
Ім’я Господа Ісуса. Дух уже вилитий. Нам 
просто треба прийняти Його, приклика
ючи Господа.

У Книзі пророка Ісайї 55:1 говориться: 
«О, всі спрагнені, — ідіть до води; а ви, 
що не маєте срібла — ідіть, купіть жив
ности — й їжте! І йдіть, без срібла купіть 
живности, і без платні вина й молока!». 
Як їсти і пити Господа? Ісайя дає нам 
шлях у вірші 6 того ж розділу: «Шукайте 
 Господа, доки можна знайти Його, кличте 
Його, як Він близько!». Таким чином, спо
сіб споживати духовну їжу для нашого 



9

 задоволення — шукати Господа і прикли
кати Його Ім’я.

У Посланні до римлян 10:12 го вориться, 
що Господь усіх багатий длявсіх, хто при
кликає Його. Щоб насолоджуватися багат
ствами Господа, треба прикликати Його. 
Господь не тільки багатий, але й близь
кий та доступний нам тому, що Він — 
життєдайний Дух (1 Кор. 15:45б). Будучи 
Духом, Він всюдисущий. Ми можемо 
прикликати Ім’я Його у будьякий час і в 
будьякому місці. Коли ми прикликаємо 
Його, Він приходить до нас як Дух і ми 
насолоджуємось Його багатствами.

Перше послання до корінфян — це 
книга про насолодження Христом. У роз
ділі дванадцятому Павло говорить нам 
про те, як насолоджуватись Ним. Спосіб 
насолоджуватись Господом — це прикли
кати Його Ім’я (1 Кор. 12:3, 1:2). Кожного 
разу, коли ми кличемо «Господи Ісусе», 
Він приходить як Дух і ми п’ємо від 
Нього, життєдайного Духа (1 Кор. 12:13). 
Якщо я кличу людину на ймення і вона 
реальна, жива та присутня тут, то вона 
прийде до мене. Господь Ісус реальний, 
живий і присутній тут! Він завжди до
ступний. Щоразу, коли ми прикликаємо 
Його, Він приходить. Ви хочете насолод
жуватись присутністю Господа з усіма 
Його багатствами?  Найкращий спосіб 
 відчувати Його присутність з усіма 
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Його  багатствами — прикликати Його 
Ім’я. Прикликайте Його, коли керуєте 
 машиною на шосе або коли ви на роботі. 
Прикликати можна завжди і всюди. Го
сподь близький і багатий для вас.

Прикликанням Імені Господа ми мо
жемо також сколихнути себе. У Книзі 
пророка Ісайї 64:7 говориться: «І немає 
нікого, хто прикликав би Ймення Твоє, 
хто збудився б [або «сколихнувся б» — 
досл.] триматися міцно за Тебе». Коли ми 
почуваємось погано, пригнічено, ми мо
жемо піднестися духом і розбудити себе, 
кличучи Ім’я Господа Ісуса.

ЯК ПРИКЛИКАТИ
Як ми повинні прикликати Господа? 

Ми повинні прикликати Його від чистого 
серця (2 Тим. 2:22). Наше серце, джерело 
нашого прикликання, повинне бути чи
стим, що не шукає нічого, крім Самого 
Господа. І ще в нас повинні бути чисті уста 
(Соф. 3:9). Ми повинні слідкувати за 
своєю мовою, бо ніщо не опоганює наші 
уста більше, ніж пусті розмови. Якщо 
наші уста нечисті через пусті розмови, то 
нам важко буде прикликати Господа. По
ряд із чистим серцем і чистими устами 
нам треба мати і відчинені уста (Пс. 81:11). 
Щоб прикликати Господа, ми повинні ши
роко розкрити уста. Більш того, ми по
винні прикликати Господа сукупно. У 
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Другому посланні до Тимофія 2:22 гово
риться: «Стережися молодечих пожадли
востей, тримайся правди, віри, любови, 
миру з тими, хто Господа кличе від чи
стого серця». Ми повинні збиратися, з ме
тою, щоб прикликати Ім’я Господа. У 
Псалмі 88:10 говориться: «Я кожного дня 
Тебе кличу, о Господи». Тому ми весь день 
повинні прикликати Його Ім’я. Далі, у 
Псалмі 116:2 говориться: «Бо Він нахилив 
Своє ухо до мене, і я кликатиму в свої 
дні!». В усі дні наші ми повинні прикли
кати Ім’я Господа.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРАКТИКИ
Прикликання Імені Господа — це не 

просто вчення. Це щось надто практичне. 
Нам треба практикуватися в цьому що
денно і щогодини. Не можна ні на се
кунду припиняти наше духовне дихання. 
Ми надіємось, що багато хто з людей 
Господніх, а особливо новонавернені, 
почнуть практикувати прикликання Го
спода. Сьогодні багато християн виявили 
для себе, що вони можуть пізнати Його, 
можуть бути привнесені в силу Його во
скресіння, відчути Його миттєве спасіння 
і жити в єдності з Ним, прикликаючи 
Його Ім’я. У будьякій ситуації, у будь
який час кличте: «Господи Ісусе, о, Го
споди Ісусе!». Якщо ви практикуватимете 
прикликання Його Імені, ви побачите, 
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що це чудовий спосіб насолоджуватись 
багатствами Господніми.
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