
? ?????? ????????
???????????????????????

???????????

Миропомазання – це Свята Тайна, в якій хрещеній людині, при помазанні
освяченим миром частин тіла, подаються дари Святого Духа.

Після Хрещення охрещений одразу ж сподобляється помазання Святого Духа
– Миропомазання. Щоб Святий Дух, Який спочиває на Сині, спочив також і на
тому, хто щойно з’єднався із Сином. Таким чином, щойно охрещений стає
дитиною Отця, дитиною, яка звертається до свого Бога: «Авва, Отче». Відтепер
прийнятий Отцем як син, охрещений входить до Триєдиної Родини

Ми можемо подумати: “Для чого
потрібне Миропомазання, якщо вже
ми хрестилися в ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа?” Щоб зрозуміти сенс
цієї Тайни, звернемося до Святого
Письма.

Якщо собі пригадаємо, апостоли
після Вознесіння Господнього
отримали повеління від Господа
повернутися в Єрусалим і там
перебувати в очікуванні аж до дня
П’ятидесятниці, що вони і зробили.
В цей день, коли вони були зібрані
в Сіонській горниці, вони знаходилися
разом, тому що П’ятидесятниця – це
великий старозавітний празник.
І раптом на апостолів зійшов Святий
Дух, у вигляд вогненних язиків: над
головою кожного із апостолів
з’явилося вогненне полум’я. І вони
раптом отримали дивовижні
благодатні дари. Діяння святих
апостолів описує так: «І з'явились їм
поділені язики, мов вогонь, і осів на
кожному з них. Усі вони сповнились
Святим Духом і почали говорити
іншими мовами, як Дух давав їм
промовляти… Тоді Петро виступив
з одинадцятьма, підняв свій голос
і так до них промовив: «Мужі
юдейські та всі ви, мешканці
Єрусалиму! Нехай це буде вам
відомим, і вислухайте моє слово:
Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, бо
тільки третя година дня. Але це те,
що був сказав Пророк Йоіл: - І буде
останніми днями, - каже Бог, - я виллю
мого Духа на всяке тіло. Ваші сини й

ваші дочки будуть пророкувати,
і ваші юнаки будуть бачити
видіння, і старшим вашим будуть
сни снитись. І на слуг моїх і на
слугинь моїх я сими днями виллю мого
Духа, і вони будуть пророкувати»

(Діяння 2; 1-4, 14-18).
І ось, апостоли розпочали свою

проповідь, вони відчули у собі
особливу благодатну силу. Тепер вони
почали постійно звершувати Боже-
ственну Євхаристію і вийшли на
проповідь. З цього часу починається
життя християнської Церкви.

У житті кожного християнина

повинна бути така особиста
П’ятидесятниця. Кожен християнин,
після того як охрестився, повинен ще
прийняти особливу благодать Свя-
того Духа, подібно, як це сталося з апо-
столами. Вчення про це ми знахо-
димо в книзі Діянь апостолів ще
кілька разів. Апостол Филип
хрестив євнуха, і автор книги Діянь
повідомляє нам, що, як тільки той
вийшов із води, на нього зійшов Дух
Святий, і апостол Филип це бачив
(див. Діяння 8, 26-40).

Є ще й інша розповідь: апостол
Петро був посланий хрестити сім’ю
римського сотника Корнилія. Він
довго не хотів цього робити, тому що
апостоли думали, що вони послані
тільки до єврейського народу і не
повинні іти до поган. Але апостол
побачив кілька разів дивний сон:
перед ним, ніби спускалося зв’язане
по кутах полотно, в якому були
чисті і нечисті тварини, згідно Закону
Мойсея. І Петро чув голос: «Петре,
встань, заколи і їж!». А Петро у сні
відповідав: «Господи, я ніколи не їв
нічого нечистого». Він знову ж почув
голос: «Що Бог освятив, ти не
оскверняй». Коли він після цього сну
проснувся, прийшли посланці, котрі
покликали його охрестити сім’ю
сотника Корнилія, і він зрозумів, що
цей сон попереджував його, щоб не
відвертався від поганської сім’ї, але
охрестив всіх.

І ось, коли він прийшов, то він
побачив дивний знак: ці погани були
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ще нехрещені, але Святий Дух уже
перебував з ними.

(див. книгу Діянь, глава 10).
Таке зіслання Святого Духа та

Його присутність апостоли або
бачили своїми очима, або відчували
своїм серцем. Про це говорять нам
інші місця книги Діянь. Наприклад,
коли апостол Павло разом із своїм
помічником відправилися в Азіатську
країну, то, як дальше говориться,
Святий Дух не пішов разом із ними,
тоді вони повернулися і пішли
в інший край, і тоді Святий Дух пішов
разом із ними (див. Діяння, глава 16).
По цьому вони пізнавали волю
Божу: якщо Дух Святий іде з ними,
то тоді вони з Духом, тобто вико-

нують волю Божу. Якщо ж вони
відкидають волю Божу, то Дух
Святий зараз же відходить від них.

Така видима, відчутна присут-
ність благодаті Божої є притаманною
для давніх християн. І було очевид-
ним для них, що після хрещення
потрібно ще й прийняття Духа
Святого. Таке сходження Святого
Духа на нехрещеного відбувалося
через покладання на нього апостоль-
ських рук. Коли апостоли хрестили,
вони з молитвою покладали руки на
новохрещеного, і на нього сходив
Святий Дух.

Так само як і благодать хрещення,
дар Святого Духа, який отримується
в Миропомазанні, повинен бути не

просто пасивно сприйнятим, але,
навпаки, активно засвоєним.
У цьому розумінні мета життя
християнина – набуття Святого Духа.
Божественний Дух, отриманий
нами як запорука, але Його належить
стяжати, тобто набути, заволодіти
Ним. Святий Дух у нас повинен
принести плід. «А плід Духа: любов,
радість, мир, довготерпіння, лагід-
ність, доброта, вірність, тихість,
здержливість… І коли ми живемо
Духом, то Духом і ходімо», – гово-
рить апостол Павло (Гал. 5; 22,25).

Всі Святі Тайни мають сенс і є спа-
сительними тільки в тому разі, якщо
життя християнина відповідає дару,
який він отримує.

Êàòåõèçì ÓÃÊÖ
ïðî Ñâÿòó Òàéíó
Ìèðîïîìàçàííÿ

424. ...Миропомазання є «печа-
ттю» дару, який ми отримали у Хре-
щенні, щоб показати, що на кожного
охрещеного сходить Святий Дух, як
на апостолів у П’ятидесятницю.
Помазання Святим Духом означає,
що християнин народжується до
нового життя в Христі і стає дитиною
Отця, щоб брати участь у Хрис-
товому царському, священичому,
пророчому служінні для спасіння
світу. На цьому наголошено в молитві
на освячення святого мира у Вели-
кий Четвер: «Пошли, Господи, Твого
Духа Пресвятого на це миро і вчини
його помазанням царським,
помазанням духовним, яким були
помазані царі, архиєреї й пророки,
і всі їхні наслідники – єпископи,
пресвітери і всі, що до нинішнього
дня купіллю новонародження
відроджені [...]. Вчини це миро
Зішестям Святого Твого Духа».

426. Через Миропомазання хрис-
тиянин отримує дар Святого Духа,
щоб бути «хоробрим і переможним
подвижником Христа», «завжди
готовим Його ради терпіти й з лю-
бов'ю умерти», щоб «зростати в усіх
чеснотах», щоб дозріти «в людину
досконалу в міру росту повноти
Христової» (пор. Еф. 4, 13). Усе це
християнин осягає «силою, діянням,

благодаттю й зішестям Пресвя-
того Духа».

427. Як після хрещення в Йордані
Святий Дух провадить Христа у Його
спасительній місії, як після схо-
дження на апостолів у день П’яти-
десятниці провадить спільноту
Церкви, так і в таїнстві Миропома-
зання Святий Дух дарує кожному
християнинові здатність розпізнати
й здійснити своє життєве покли-
кання до спасіння і переображення
світу.

428. Чин Миропомазання звер-
шують відразу після Хрещення, бо
де життя, там і дихання. Святе
Миро – пахуча суміш олії та багатьох
ароматичних речовин – символізує
багатство й розмаїття духовних
дарів, що їх Святий Дух дарує
новонародженому в Христі. «Не
думайте, що Миро є звичайним
миром; як хліб по освяченні не є зви-
чайним хлібом у Євхаристії, а є Тіло
Христа, так і святе Миро не є зви-
чайним миром після освячення –
воно стало даром Христа, і зав-
дяки присутності Святого Духа

у ньому є Божа сила». Священик
уживає Миро, яке у Великий Четвер
освятив Глава помісної Церкви, що
свідчить про єдність Церкви.

429. Під час звершення святого
таїнства Миропомазання священик
помазує новоохрещеному чоло, очі,
ніздрі, уста, вуха, груди, руки та ноги,
проказуючи слова: «Печать дару
Святого Духа», щоб новоохрещений
«у всякому ділі і слові» угодив Богові
і став «сином і наслідником» Його
Царства. Святий Дух переображує
помисли, почуття і діла людини –
учасника Царства Божого.

430. Слова «печать дару
Святого Духа» свідчать про
належність хрещеника Богові, що він
є Його власністю, бо ми «були
запечатані обіцяним Святим
Духом, що є завдатком нашої
спадщини для повного визво-лення
викуплених, на хвалу Його величі»
(Еф. 1, 13-14). Силою та діянням
Святого Духа християнин живе
у Христі: «Помазання, що ви від
Нього прийняли, у вас перебуває,
і ви не потребуєте, щоб хтось
навчав вас, бо Його помазання вас
про все навчає. Воно і правдиве,
і необманне. Так, як воно вас
навчило, перебувайте в ньому»
(1 Йо. 2, 27).
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Хоч у Євангелії немає ясних

свідоцтв про Боже встановлення
Святої Тайни Миропомазання,
однак, встановлення цієї Святої
Тайни Христом видно із того, що
апостоли уділяли цю Тайну (пор.
Діяння 8: 13-17). Теж християнське
Передання свідчить про уділювання
цієї Святої Тайни в Церкві від
найдавніших часів. Апостоли ж нічо-
го не робили такого, чого б раніше
не навчилися від Христа, і чого
Христос не доручив їм робити.

Прообразом Святої Тайни Миро-
помазання можна вважати покла-
дення Христових рук на голови дітей
(Мат. 19:13). Христос виразно ска-
зав, що якщо хтось не народиться
із води і Духа, не може увійти в Царс-
тво Боже (Ів. 3:5). Рівно ж Христос
пообіцяв зіслати цього Духа апосто-
лам (пор. Ів. 14), і після Свого возне-
сіння Він виконав цю Свою обіцянку.
Після Зішестя Святого Духа апос-
толи почали відважно проповідувати
Христову євангелію. Отримавши
дари Святого Духа, апостоли пере-
давали їх іншим християнам. Після
хрещення вони клали на них руки
і люди отримували Святого Духа.

Після першого переслідування
в Єрусалимі християни розійшлися
по всьому світі, апостоли також
пішли проповідувати Христову
Євангелію. Диякон Филип пропові-
дував і хрестив у Самарії. Через
деякий час прийшли туди апостоли
Петро та Іван і зауважили, що Филип
хрестив лише водою. Тоді апостоли
клали на охрещених руки і ці отриму-
вали Святого Духа, «бо він ще не
зійшов був ні на кого з них, а лише
були охрещені в ім’я Господа Ісуса»
(Діяння 8:16). Зішестя Святого Духа
супроводжувалося інколи видимими
і відчутними проявами благодаті:
люди починали говорити незнайо-
мими мовами, пророкували, звершу-
вали чудеса, як це трапилося з
апостолами в Свято П’ятидесят-
ниці.

Подібно як поступали апостоли
Петро та Іван, поступав і апостол
Павло, зустрінувши в Ефесі

християн, які не отримали дарів
Святого Духа, через рукоположення,
що його практикували апостоли – це
було не що інше, як уділення Святої
Тайни Миропомазання.

Покладання рук було продов-
женням П’ятидесятниці, оскільки
подавало дари Святого Духа.
Згодом з примноженням християн,
через неможливість особистої
зустрічі кожного новоохрещеного
з єпископом, рукопокладання було
замінене на помазання миром, яке
освячує єпископ.

В апостольських посланнях дар
Святого Духа, яким володіють хрис-
тияни, інколи називають «помаза-
нням» (І Ів. 2:20; ІІ Кор. 1:21).  У Ста-
рому Завіті через помазання
здійснювалося зведення людини на
царство (пор. І Сам. 10:1). Також
через помазання відбувалося
поставлення на священиче служіння
(пор. Вих. 30: 23-26; 30:32).

В Новому Завіті немає поділу на
«посвячених» і «інших»: у Царстві
Христа всі є і царями, і священиками
(пор. Одк. 1:6), родом вибраним, лю-
дьми відновлення (пор. І Пет. 2:9),
тому помазання звершується над
кожним християнином.

Через Миропомазання людина
отримує «печать дару Духа
Святого». Як пояснює протопрес-

вітер Олександр Шмеман, мова йде
не про різні «дари Святого Духа»,
а про Самого Святого Духа, Який
подається людині як дар. Про цей
дар Христос говорив учням на Тайній
Вечері: «… і проситиму Я Отця,
і дасть Він вам іншого Утішителя,
щоб з вами був повіки, Духа істини,
Якого світ не може сприйняти,
бо не бачить Його і не знає»
(Ів. 14:16-17); і «Ліпше для вас,
щоб Я відійшов. Бо коли не відійду,
то Утішитель до вас не зійде.
Якщо ж відійду, - пришлю Його до
вас» (Ів. 16: 7).

Хресна смерть Христа зробила
можливим дарування нам Святого
Духа, і в Христі ми стаємо царями,
священиками, і помазаниками,
отримуючи не Старозавітне
священство Аарона чи царство
Саула, чи помазання Давида,
а Новозавітне священство і царство
самого Христа. Через Миропома-
зання ми стаємо синами Божими,
бо Святий Дух є «даром усинов-
лення», як ми молимося на Літургії
Василія Великого.

При рукоположенні апостолів
Святий Дух підтверджував Свій
прихід видимими знаками, так що
апостоли не потребували вживати
святого мира. Однак, можна
припускати, що вони вживали при
цьому чисту оливу. В VI столітті
почали додавати до оливи пахучі
олійки та бальзами при Миро-
помазанні.

Миропомазання практикувалося
у Христовій Церкві від найдавніших
часів. Папа Урбан в ІІІ столітті
говорив: «Всі вірні повинні після
Хрещення прийняти Святого Духа
через рукоположення, щоб вони
могли стати повними і досконалими
християнами».

А Тридентійський Собор
заперечує фальшиве вчення про те,
що Миропомазання – це тільки
звичайний обряд і додаток до
Святого Хрещення та виразно
проголошує Миропомазання
окремою Святою Тайною.

Óñòàíîâëåííÿ
Ñâÿòî¿ Òàéíè

 Ìèðîïîìàçàííÿ
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Свята Тайна Миропомазання
міцно пов’язана із Святою Тайною
Хрещення, однак відрізняється від
Неї. Миропомазання «доповнює»
святе Хрещення.

Коли ми є миропомазані, ми
стаємо досконалими в тому розу-
міння, що ми вже осягнули
в таїнственний спосіб повноту
подібності Христа. Народжені до
нового життя в Хрещенні, через
Миропомазання, ми стаємо
«дорослими» духовно. У Хрещенні
ми назнаменовані незатертою
печаттю Християнина. В Миропо-
мазанні ми отримаємо незатертий
знак Свідків Христових. Благодать
Хрещення відрізняється від
благодаті Миропомазання. В Хре-
щенні дається Святий Дух вперше,
бо без Нього немає прощення гріхів,
ані благодаті. Друге уділення Свято-
го Духа у Миропомазанні дається

?Ïå÷àòü äàðó
ñâÿòîãî äóõà?

ух Господній спочине на
ньому, дух мудрости й
розуму, дух ради і кріпости,
дух знання й страху

Господнього. Він дихатиме страхом
Господнім; він судитиме не як око
бачить, і не як вухо чує, присуд
видаватиме. (Іс.11;2-3)

ажу вам, однак, правду:
Ліпше для вас, щоб я
відійшов. Бо коли не відійду,
то Утішитель до вас не

зійде. Якщо ж відійду, - пришлю його
до вас.(Йо. 16;7)

 як настав день П'ятиде-
сятниці, всі вони були вкупі
на тім самім місці. Аж ось
роздався зненацька з неба

шум, неначе подув буйного вітру,
і сповнив увесь дім, де вони
сиділи. І з'явились їм поділені язики,
мов вогонь, і осів на кожному з них.
Усі вони сповнились Святим Духом
і почали говорити іншими мовами,
як Дух давав їм промовляти.
(Ді.2;1-4).

адія ж не засоромить, бо
любов Бога влита в серця
наші Святим Духом, що
нам даний. (Рим.1;5)

 що ви сини, Бог послав у
ваші серця Духа Сина
свого, який взиває “Авва,
Отче!” (Гал. 4;6)
етро ще говорив слова ці,
як Святий Дух зійшов на
всіх, хто слухав промову. Всі
вірні обрізані, що прибули

з Петром, дивувались, що дар
Святого Духа вилився і на поган; бо
чули, як ті говорили мовами й
величали Бога. Тоді Петро озвався:
«Чи може хтось боронити води, щоб

оці не хрестились, що, як і ми,
одержали Святого Духа?» І повелів,
щоб їх хрестили во ім'я Ісуса Христа.
Тоді вони попросили його зостатись
у них кілька днів. (Ді.10;44-48)

помазання, що ви від нього
прийняли, у вас перебуває,
і ви не потребуєте, щоб
хтось навчав вас, бо його

помазання вас про все навчає. Воно
і правдиве, і необманне. Так, як воно
вас навчило, перебувайте в ньому.
(І Йо. 2;27)

 ньому й ви, - почувши
слово правди, благо-вість
вашого спасіння, в яке ви
повірили, - були запечатані

обіцяним Святим Духом, що є зав-
датком нашої спадщини для повного
визволення викуплених, на хвалу
його величі. (Еф.1;13-14)

ін спас нас не ради діл
справедливости, які ми
були зробили, але з свого
милосердя, купіллю відро-

дження і відновленням Святого Духа,
якого вилив на нас щедро через Ісуса
Христа, нашого Спаса, (Тит. 3;5-6)

нам з уваги на нашу місію, як
християн, бути свідками Христа.

Свята Тайна Миропомазання
означає припечатання - скріплення-
затвердження новоохрещеного в
християнських правах і привілеях,
через особливу ласку Святого Духа,
що й висловлюється в словах
форми Святої тайни Миропо-
мазання: «печать дару Святого
Духа. Амінь!». Якщо ми святе
Хрещення прирівняємо до паспорта
християнина, то святе Миропо-
мазання є візою у цьому паспорті.

Свята Тайна Миропомазання –
це видимий знак, який надає
новоохрещеному християнинові
нову силу й збільшення ласк й да-
рів Святого Духа, щоб він постійно

та безстрашно визнавав свою
віру та боровся проти ворогів
Христа (диявола) та своєї віри.

Святе миро – це суміш пахучих
олійок та бальзаму. Миро освячує
патріарх або єпископ у Великий
Четвер для підвладної собі Церкви.
Різні складники святого мира мали
б означати різні дари і харизми
Святого Духа.

Миропомазання нагадує руко-
положення апостольських часів
і тому намащення миром відбу-
вається безпосередньо рукою.

Помазується 8 частин тіла:
чоло, очі, ніс, уста, вуха, груди,
руки й ноги.

Помазується чоло, щоб освя-
тився розум сприйняття науки про
Бога і Його вчення; помазуються
груди, щоб освятилося серце для
любові до Бога; помазуються очі,
щоб їх освятити, щоб мали мож-
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ливість побачити благодать Божу
у кожному творінні; помазуються
вуха, щоб освятити їх для слухання
Слова Божого; помазуються уста,
щоб освятити їх для прославлення
Господа Бога і, щоб вони завжди
говорили все правдиво; пома-
зуються руки, щоб освятити їх для
добрих і благородних діл перед
Богом; помазуються ноги, щоб
освятити їх і спрямувати христи-
янина на дорогу, яка веде в
Царство Боже. Отже, помазання
Святим миром служить для того,
щоб освятити цілу людину, її душу і її
тіло, щоб вона стала святою як
Святий Бог.

Через Святу тайну Миропо-
мазання хрещеному передаються
дари Святого Духа, які є йому
потрібні, щоб він зростав у вірі і, щоб
усе творив під натхненням Святого
Духа, тому миром треба помазувати
не лише одну частину тіла, але всі
головні частини, як інструменти усіх
сил і властивостей душі.

Надприродний наслідок Святого
Миропомазання є подібний до
природної дії оливи: олива зм’якшує
тіло й робить його гнучким, сильним
та витривалим. Подібно й Миропо-
мазання робить душу сильною і ви-
тривалою у християнському житті.

Олива має властивість через пори
шкіри проникати в тіло людини, цим
самим в певний символічний спосіб
вказується про дію Святого Духа
над нами, що Він теж здатний
проникати в нас, до наших закутків
душі. Бальзам захороняє тіло перед
розкладом і дає приємний запах.
Подібно і святе миро через миропо-
мазання витворює у нас духа лагід-
ності, збільшує нашу любов до Бога
і ближніх, просвічує наш розум,
скріпляє нашу волю, забороняє нашу
душу від духовного розкладу і напов-
нює нас солодким запахом хрис-
тиянських чеснот. Коротко кажучи,
Миропомазання збільшує в нашій
душі благодать Божу і надає нам
окремо силу Святого Духа.

Звідси бачимо важливість
прийняття Святої тайни Миропо-
мазання всіма християнами.
Правда, ця Тайна не є конечною для

спасіння як Тайна Хрещення, однак,
Вона приносить християнинові
особливі ласки Божі і дари Святого
Духа, без яких було б дуже важко
провадити християнське життя.
Дари Святого Духа допомагають
християнинові осягнути те, що
називаємо християнськими
чеснотами. Хто їх має – провадить
життя легко, а хто їх немає – тому
тяжко в житті боротися із спокусами
та осягнути спасіння.

Свята Тайна Миропомазання
уділяється зразу ж після Хрещення,
через помазання святим миром
і проказуванням священиком насту-
пних слів: «Печать дару Святого
Духа. Амінь!».

Зразу ж після уділення Святої
тайни Миропомазання співаються
слова апостола Павла із послання
до Галатів (див. Гал. 3,27): «Ви, що
в Христа хрестилися і в Христа
зодягнулися, Аллилуя!». Цими
словами свята Церква пригадує нам
тісне відношення нашого Хрещення
і Миропомазання до Воскресіння
Ісуса Христа. Бо Хрещення – це
своєрідна смерть, – смерть для
гріха, це рівно ж воскресіння, бо
народження до нового життя в Божій
благодаті. А все це завдяки смерті
й воскресінні Христа Спасителя.

Äàðè Ñâÿòîãî Äóõà ³ Äàð Ìîâ
ó õðèñòèÿí çã³äíî Ñâÿòîãî Ïèñüìà

Тайна Миропомазання – це
зішестя Святого Духа (П’ятиде-
сятниця) для того, хто охрестився.
Але виникає питання: чому ті, які
приймають цю Тайну не говорять
«мовами», як ті, що отримали дар
Святого Духа після покладання рук
Апостолів, про що описується у
Діяннях Апостольських?

Багато із тих, які вважають себе
християнами, а особливо ті, які були
хрещені та миропомазані у Церкві,
а потім покинули її і перейшли до
релігійних організацій із яскраво
вираженим «харизматичним» харак-
тером, стверджують, що саме так,
дар Святого Духа зовні виявляється

через «говоріння мовами» (гласола-
лію). І якщо у тебе вона не проявляє-
ться, то ти не прийняв Святого Духа.
Іноді, це і є причиною того, що люди-
на залишає Церкву – «бо там гово-
рять мовами, а у Церкві того нема».

Очевидно, і ми не можемо
заперечувати той факт, що через
покладання рук Апостолів давався
дар Духа Святого. Але і не можемо
стверджувати, що він обов’язково
має проявлятися через «говоріння
мовами». Звернемось, як завжди, до
Святого Писання.

У книзі Діянь Апостолів, ми
читаємо про перше масове
хрещення у день П’ятидесятниці: «Ті

ж, що прийняли його слово,
охрестились, і того дня до них
пристало якихось три тисячі
душ». (Дії 2. 41). Чи отримали вони
«дар»? Хоча він (дар Святого
Духа) пере-давався через
покладання рук Апостолів (Дії 8.18;
19.6), а у даному випадку про таке
покладання не згадується, все ж
таки не можемо заперечувати, що
воно (покладання рук) мало місце.
Адже каже: «Петро ж до них:
«Покайтесь, і нехай кожний з вас
охреститься в ім'я Ісуса Христа
на відпущення гріхів ваших, і ви
приймете дар Святого Духа». (Дії
2. 38). Тому у день П’ятидесятниці
охрестились і прийняли дар Святого
Духа, «три тисячі душ», але ніде не
згадується, що вони, отримавши цей
дар, почали говорити «мовами».
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У чому ж проявився дар Святого

Духа у тих першоохрещених людей?
Про це не згадує Писання, але явно,
що не у говорінні мовами. Якщо б це
було так важливо, то апостол Лука,
обов’язково написав би про це…

Цікаво, що кілька хвилин перед
цією подією масового хрещення,
Апостоли отримали «дар Святого
Духа», який виявився у «мовах»
одразу, потім під час проповіді
апостола Петра став відкритий усім,
хто його слухав.

Отже, дар «мов», не є обов’яз-
ковий, і не служить доказом
прийняття Святого Духа.

Згадаємо ще кілька випадків.
Книга Діянь Апостолів розповідає
про хрещення ефіопського вельможі
(Див. Дії. 8. 26-40). Хрестив його
апостол Филип. Але, знову ж, не
згадується про дар мов для цього
вельможі.

Сам апостол народів Павло, коли
охрестився, не заговорив «мовами»,
хоч сповнився Святим Духом
(Дії 9. 17).

Коли разом із своїми домашніми
хрестились Лідія (Дії 16. 15),
тюремний сторож (Дії 16. 33), Крисп
та багато корінтян (Дії 18. 8),
безперечно, що і вони одержали дар
Святого Духа, адже він іде услід за
хрещенням. Але про дар мов не
згадується нічого.

Ми навмисне вказуємо лише на
ті місця Писання, де йдеться про
хрещення і прийняття Святого Духа
без дару мов, оскільки інші місця
Писання, де проявляється цей дар,
є добре відомі тим, які наполягають
на його наявності. Ми лише хочемо
показати, що у Писанні є подвійна
практика щодо цього питання, і ми
не можемо стверджувати, що тільки
через «мови» вказується присут-
ність Духа.

Йдеться не про те, що цього дару
не потрібно, чи що він не проявлявся
на людях, які охрестились, і прий-
няли Святого Духа. Йдеться про те,
на що Писання вказує: не тільки
«дар мов» є критерієм присутності

Святого Духа у людині. Адже дарів
Духа є багато, і Він обдаровує людей
як Сам хоче: «Є і між дарами
різниця, але Дух той самий;
різниця теж і між служінням, але
Господь той самий. Різниця є і між
ділами, але Бог той самий, який усе
в усіх робить. Кожному дається
виявлення Духа на спільну
користь. Одному бо дається через
Духа слово мудрості; іншому,
згідно з тим самим Духом, слово
знання; іншому віра у тім самім
Дусі; іншому дар зцілення у тім
єдинім Дусі; іншому сила творити
чуда; іншому дар пророкування;
іншому розпізнавання духів, іншому
різні мови, іншому ж тлумачення
мов. А все це чинить один і той же
Дух, що розподілює кожному, як Він
хоче.» (І Кор 12. 4-18).

Дар Святого Духа, у вигляді
«мов», на початку давав порозу-
міння, а потім став «ангельською

мовою», яку могли пояснити тільки
пророки, або ті, кому Господь
відкривав. Зверніть увагу на 12, 13
та 14 глави із Першого Послання
апостола Павла до Корінтян (за
браком місця не будемо їх тут
наводити повністю). Апостол
говорить про те, що «дар мов» є
явний на зовні і видно, що людина,
яка його має, обдарована Духом
Святим. Але це може стати
причиною зверхнього ставлення
«обдарованої» особи до тих, у яких

цей дар не проявляється, а тому           і
причиною роздору та розколу між
християнами. Це і було однією із
причин непорозумінь між христия-
нами у Коринті, це і змусило Апос-
тола про це написати. Тому й апос-
тол Іван застерігає християн: «Любі,
не кожному духові вірте, а випробо-
вуйте духів, чи вони від Бога...».
(І Ів. 4. 1).

А також, не всім потрібно мати
один і той самий дар. Павло
порівнює Церкву до тіла і каже, що
як тіло має різні члени, і всі вони
виконують різну працю та мають
різні функції для спільного добра
цілого тіла, так і у Церкві Святий Дух
обдаровує різними дарами християн
для добра цілого Тіла Христового,
яким є Церква (Пор. І Кор 1.12-31).

Що ж до дару мов, то тут
Апостол говорить чітко у 14 главі.
Якщо коротко, то той, хто говорить,
мовами, має пояснити, що він
говорить, інакше яка користь для
розуму – він залишається без плоду.
Якщо не може він пояснити, нехай
пояснює інший, хто має дар розпіз-
навання мов. Якщо ж немає кому
пояснити, нехай мовчить. Бо «в Цер-
кві волію п’ять слів розумом моїм
сказати, щоб навчити й інших, ніж
десять тисяч слів мовами»
(І Кор. 14.19).

Апостол Павло більше за всіх го-
ворив «мовами» (Пор. І Кор. 14. 18),
але казав: «Дбайте пильно про
ліпші дари. Я ж показую вам путь
куди значнішу» (І Кор. 12. 31). Ця
краща і значніша путь – любов
(Пор. І Кор. 13). Тому “...не будьмо
дітьми розумом! Щодо зла ––
будьмо дітьми, а щодо розуму, то
будьмо зрілі”(І Кор. 14. 20), тож йдімо
шляхом любові, який вказав нам
Господь устами і пером свого
Апостола.
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Церква проповідує світові Єван-

геліє і повсякчас звірюється з Ним,
щоб зберегти чистоту віри. Тому то
святий Іриней Ліонський назвав Духа
Святого водою, яку необхідно
додати до муки, щоб вона стала
хлібом; і росою, без яких земля не
спроможна дати свої плоди.

Слід зразу зауважити, що дарів
Святого Духа є неймовірно велика
кількість. Однак, біблійна і церковна
традиції виділяють сім дарів Святого
Духа, котрі відносяться до Месії,
Божого Помазаника, і до Його
Народу, Котрий Він Сам для Себе
вибрав і поставив: «І вийде
паросток із пня Єссея, і вітка
виросте з його коріння. Дух
Господній спочине на ньому, дух
мудрості й розуму, дух ради і крі-
пості, дух знання й страху
Господнього. Він дихатиме
страхом Господнім; він судитиме
не як око бачить, і не як вухо чує
присуд видаватиме» (Іс. 11:1-3).

Ми знаходимося під особливим
проводом Святого Духа, тому кожен
із нас отримав Його дари, які
допоможуть нам здобувати святість
і досконалість. Отці Церкви,
починаючи вже з Орігена, називали
сім дарів Святого Духа драбиною,
по якій християнин сходить до неба.

Папа Павло VІ говорив, що
«Церква завжди потребує
невпинного сходження Святого
Духа, потребує Його вогню в своєму
серці, Його слів на своїх устах, і Його
пророчої мови». Ці слова найбільш
актуальні, напевно, в нашому часі.

Першим з дарів, як правило,
називають (проте не в звичних нам
катехизмах) дар страху Божого –
це є перша сходинка духовної
драбини, по якій ми сходимо на небо
і за собою ведемо цілий світ.

Щоб зрозуміти навіщо Дух Святий
дає нам спочатку  дар страху
Божого, необхідно усвідомити, що
кожен із нас має нахил вважати себе
самовартісним  і самодостатнім,
підносячи себе понад все творіння.
В результаті ми віддаляємося від

Бога і прирікаємо себе покладатися
тільки на свої обмежені сили. Лише,
предстоячи перед Божою величчю,
ми можемо помітити свою нікчем-
ність, слабкість і недосконалість.

Страх Божий, який дарується нам
Святим Духом, стає для нас усіх
джерелом добра. В книзі Виходу ми
читаємо, що бабки повитухи Шіфра
і Пуа в страху Божому залишали жи-
ти єврейських немовлят, тим самим
не виконали наказу фараона – і Бог
благословив їх (Пор. Вих. 1:17).

Слід невпинно прикликати
Святого Духа, щоб Він укріпляв в нас
дар страху Божого, і приймати цей
дар як найбільшу допомогу в нашому
духовному житті. Святий Василій
Великий говорив: «Живи невпинно,
пам’ятаючи про Бога, і навіть тоді,
коли виконуєш щось найменше або
думаєш про щось, пам’ятай – Він
бачить тебе».

Другим даром Святого Духа,
своєрідним продовження першого,
є дар побожності. Всемогучий і
неосяжний Бог являє  Себе  в історії
спасіння – Богом, багатим милосер-
дям, Який прощає невірності і гріхи.
Бог не перестає спасати людину,
і сьогодні, Його спасаюча дія особ-
ливим способом проявляється
в Святій Літургії і Святих Тайнах.

Дар побожності, ще названий
у Святому Письмі "духом усинов-
лення" (пор. Рим 8,15), є тим

проявом діяння Святого Духа, який
створює в нас любляче і повне
пошани ставлення до Бога як
нашого Отця.

Дар побожності полягає в надпри-
родному налаштуванні душі, яке
схиляє її під дією Святого Духа, аби
поводилася перед Богом, як дитина
перед батьком, про якого знає, що
дуже її любить.

Головним предметом дару
побожності є сам Бог – не стільки як
Господь усього світу, оскільки як
безконечно добрий Отець, нескін-
ченно гідний любові.

Коли Святий Дух навчає нас
вигукувати – "Отче", ми відчуваємо
велетенську зміну в наших
стосунках із Богом.

Блаженний Євнегій Босілков,
розстріляний комуністами болгар-
ський католицький єпископ, так
писав про молитву в одному зі своїх
листів до друзів: «Існує багато
речей, котрих ми не в силі зробити
і навіть осягнути, але всі і скрізь
можуть молитися. Якщо для когось
молитва є великим зусиллям, або
пустою тратою часу, значить така
людина ні разу ще по-справжньому
не молилася».

  Дар знання. Мова йде про таке
знання, яке включає не тільки наш
інтелект, але також і наше серце і на-
шу волю, тобто цілу людину.
Оскільки людина і світ виникли
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згідно Божого задуму, наше пізнання
світу і його законів повинно
опиратися на пізнанні Бога і Його
законів. Один художник зобразив
Мойсея, який отримав від Бога
скрижалі і з Десятьма Заповідями.
Мойсей обіймає скрижалі двома
руками, а вверху, в іншому кутку
картини, скрижалі і надалі
залишаються у руках Божих. Це
означає, що пізнання Бога не
закінчено, воно продовжується. Той,
хто не приймає таке пізнання, буде
завжди здійснювати дурниці, навіть
якщо в нього за спиною довгі роки
життя. Можна сказати, що завдяки
силі Святого Духа, відновлюється
природний зв'язок між Богом і люди-
ною, Його творінням.

Людина, яка керується у своєму
житті вірою в Бога, не буде
засліплена красою земних речей і не
стане їхнім рабом, бо вона буде
знати їхню цінність і зуміє вико-
ристати їх з користю для себе і для
інших людей. Дар знання, котрий
дає нам Святий Дух, дозволяє нам
зберегти справжню ієрархію
цінностей, джерелом якої є повсяк-
часне пізнання Бога і Його вчення.

В звершенні плану спасіння, який
нам подає наш Творець, значна роль
належить наступному дару Святого
Духа – дару мужності (кріпості). Із
власного досвіду ми знаємо, як
буває тяжко, виконати різні добрі
намірення і обіцянки. Нам завжди не
вистачає постійності, відваги, навіть
звичайної людської сили.

Тим часом, якщо ми уважно
вчитаємося в Святе Писання, то
зразу побачимо, що Бог для
виконання Своїх планів вибирає
людей слабких і немічних, котрі
завдяки Його силі стають
духовними героями, вождями
народу і Церкви. В посланні до
Коринтян святий апостол Павло
пише: «…але Бог вибрав немудре
світу, щоб засоромити мудрих, і
безсильне світу Бог вибрав, щоб
засоромити сильних» (І Кор. 1: 27).

Завдяки отриманому від Святого

Духа дару мужності, святі постоли
відважилися вийти на проповідь
Євангелія. Кожен раз, коли нам не
вистачає відваги, щоб зайняти якусь
конкретну позицію перед лицем
добра і зла, ми повинні просити
Святого Духа про дар мужності.

Дар ради. В нашому житті ми
щоденно і неодноразово повинні
робити вибір і приймати різні
рішення. Часто буває достатнього
тільки задуматися, порадитися
з іншою людиною, але буває й так,
що людина потребує особливої
духовної поради. Псалмопівець
молиться такими словами:
«Господи, навчи мене путі
твоєї, щоб я ходив у твоїй
правді» (Пс. 85:11).

Наше життя протікає в межах
єдиного великого плану спасіння.
У відношенні до кожного із нас Бог
має свій окремий задум, котрий ми
не завжди можемо зрозуміти. А саме
від цього і залежить наше земне
щастя та майбутнє щастя у вічності.
Ми часто керуємося емоціями,
передчуттями, ілюзіями, котрі не
завжди ведуть у потрібному
напрямку.

Святий Дух підказує нам, як
поступати, щоб залишатися в гар-
монії із Божим планом спасіння,
щоби творити Божу волю. В нашому
особистому житті це проявляється
через читання Святого Письма,
поради духівника чи близького
друга. Бог може відкривати Свою
волю також через людей, котрі за
своєю вдачею є простими. Напевно,
тому святий Бенедикт написав
у своїх правилах: «На зібрання слід
скликати всіх братів, бо дуже часто
наймолодшому серед них Бог
відкриває найкраще».

Важливо завжди бути відкритими
і готовими до різного роду
несподіванок, бо не завжди Божа
воля може співпадати із нашими
амбіціями чи планами. Без сумніву,
за людиною завжди залишається
можливість поступати по-своєму,
але, рано чи пізно, це закінчується

катастрофою.

Подібно дарові знання, дар
розуму також, в першу чергу,
відноситься до Бога, Який відкриває
Себе в Святому Писанні і в Літургії.
В першому випадку Він робить
Святе Писання духовною поживою
для нас і дозволяє нам переходити
від людського знання до знання
Божественного. Так святий Григорій
Великий говорить: «Навчайся
пізнавати Серце Боже, читаючи
Слово Боже».  Літургія дозволяє нам
доторкнутися до Божої присутності
нашими почуттями: ми чуємо
Літургію, бачимо видимі знаки, ми
приймаємо Тіло і Кров Господа.
Саме цей безпосередній контакт із
Богом допомагає людині приймати
рішення, які ведуть до переміни
життя.

На кінець, ми наближаємося до
останньої сходинки духовної
драбини, котру складають дари
Святого Духа і, по котрій людина
виходить на небо – це дар мудрості.
Святий Тома Аквінський говорить,
що мудра людина – це не та, яка
знає, але та, яка живе справами
Божими і перебуває в єдності із
Отцем, Сином і Святим Духом.

Говорячи про Церкву, Ісус Христос
сказав: «...що пекельні ворота Її не
подолають» (Мт 16:18). У зв'язку з
необхідністю протистояти силам
зла нам потрібно бути підготов-
леними і озброєними духовно. Ми
повинні знати про дари Духа,
розуміти те, як вони діють, і бути
готовими розумно вживати їх у від-
повідності з волею Господа.

Духовні дари неможливо зароби-
ти. Це подарунок, дар. Вони даю-
ться Церкві на користь, для
досягнення єдності Тіла Христового,
для виявлення надприродної Божої
присутності. Остаточне призначе-
ння дарів Святого Духа  – здійснення
волі Божої  на землі через Церкву,
наповнену Святим Духом. Для того,
щоб дари діяли, необхідна атмосфе-
ра любові та єдності в Церкві.


