
ТРІУМФ ДУХА

СЕРІЯ «ТВЕРДИЙ ДУХОМ»



ЯК БУТИ ТВЕРДИМ ДУХОМ?

ТВЕРДИЙ ДУХОМ – СИЛЬНИЙ В БОЗІ ТА 
СЛУХНЯНИЙ ЙОМУ



ПОПУЛЯРНЕ БОГОСЛІВ’Я:
РОБИ ДОБРЕ, І НЕ БУДЕШ ЧИНИТИ ПОГАНО

• Римлян 8:6-6
5 Тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне, а 
ті, які за Духом, – про духовне.
6 Адже тілесні задуми – то смерть, а задуми Духа –
то життя і мир

• Галатів 5:16
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти



КОНТЕКСТ
ЛИСТА ДО ГАЛАТІВ



ГАЛ. 3

• Гал.3:2-3 
2 Лише про одне хочу від вас довідатися: ви 
одержали Духа через діла Закону чи від віри в те, 
що почули? 3 Чи вже настільки ви нерозумні, що, 
почавши Духом, тепер закінчуєте тілом?

• Гал.3:11
А що Законом ніхто не оправдується перед Богом, 
то це ясно, оскільки праведний житиме вірою.

• Гал.3:14 аби благословення Авраама поширилося 
на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали 
обітницю Духа через віру.



КОНТЕКСТ ГАЛАТІВ

Гал. 4:4-6
…Бог послав Свого Сина, … 
аби викупити тих, які під Законом…
А оскільки ви – сини, то Бог послав у наші 
серця Духа Свого Сина, Який кличе: Авва, 
Отче!



ГАЛ. 5

• Гал.5:5 Ми ж духом очікуємо надію праведності з віри.

• Гал.5:16-18, 22, 23 
16 Кажу: живіть духом, і не чинитимете пожадань 
тіла.
17 Бо тіло бажає протилежного духові, а дух –
протилежного тілу: вони протидіють одне одному, щоб 
ви не чинили того, чого бажаєте.
18 Коли ж вас веде Дух, то ви не під Законом.
22 Плід же Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, 
ласкавість, доброта, віра, 
23 лагідність, стриманість. На таких немає Закону!



КОНТЕКСТ
8 РОЗДІЛУ ДО РИМЛЯН 

Римлян 8:6-6
5 Тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне, 

а ті, які за Духом, – про духовне.
6 Адже тілесні задуми – то смерть, а задуми Духа 

– то життя і мир



КОНТЕКСТ РИМ. 8

• Римлян 6:1
«То що скажемо? Будемо залишатися в 
гріху, аби множилася благодать?» 

• Будемо духовно слабкими? Адже 
благодать все покриє і Бог все 
простить?



КОНТЕКСТ РИМ. 8

• Римлян 6
Ми померли для гріха, тому неможливо залишатися в 
ньому, адже ми вже не раби гріха, тому що ми не під 
Законом, а під благодаттю

• Римлян 7
До Христа, під Законом ми не могли перемагати гріх, 
адже були в рабстві гріха (розмова про перехід від Закону до 
віри ведеться з 1-го розділу Римлян)

• Римлян 8
Бог здійснив цю перемогу для людства через Духа 
Святого



РИМ. 8. ГРЕЦЬКІ СЛОВА

• Ζωης (дзоес) — життя

• όντες (онтес) — сущі, (рос. сущие)

• Οἰκέω (ойкео) — населяти, мешкати



РИМ. 8:1-5

1 Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі [ходять не за 
тілом, а за Духом].
2 Тому що Закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив
тебе від закону гріха і смерті.
3 Адже що було неможливе для Закону через немічність тіла, –
Бог, пославши Свого Сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, 
засудив гріх у тілі,
4 щоб оправдання Закону здійснилося в нас, які ходимо не за 
тілом, а за Духом.
5 Тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне, а ті, які за 
Духом, – про духовне.



РИМ. 8:6-10

6 Адже тілесні задуми – то смерть, а задуми Духа – то життя і 
мир,
7 оскільки тілесні задуми – ворожнеча проти Бога, тому що вони 
не коряться Божому Законові, та й не можуть.
8 І ті, хто живе по-тілесному, догодити Богові не можуть.
9 Ви живете не по-тілесному, а Духом, тому що Божий Дух живе
у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не Його.
10 А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух
живе через праведність (Дух – это ваша жизнь для праведности, 
НРП).



РИМ. 8:6-10
11 Якщо Дух Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то 
Той, Хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим 
самим Духом, Який живе у вас.
12 Тому, брати, ми не боржники тіла, щоби по-тілесному 
жити.
13 Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти; якщо ж 
Духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити.
14 Адже всі, яких веде Божий Дух, – сини Божі.
15 Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але 
одержали Духа синівства, яким кличемо: Авва, Отче!



Немає двох опцій для християнина –
жити за тілом, чи жити за Духом для 

більш духовних.

Є тільки один спосіб християнського 
життя – життя за Духом.



ДУХ СВЯТИЙ – ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ



ХРИСТОС ДАЄ ЖИТТЯ

• 1 Кор. 15:45
Так і написано: Перша людина – Адам – став живою 
душею, а останній Адам – Дух, Який оживляє.

• Євреям 7:16 
Який став таким не за Законом тілесної заповіді, а за 
силою незнищенного життя.



ДУХ СВЯТИЙ – ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ

• 2 Коринтян 3:6
6 Який і дозволив нам стати служителями Нового 
Завіту – не букви, але Духа, адже буква вбиває, а Дух
оживляє.

• Ів. 6:63 
Лише Дух приносить життя. Тіло ж не має ніякого 
значення. Слова, що Я мовив вам, – від Духа, і вони 
дають життя.



1 2

34

Зусилля

Пасивність

Віра
в силу 
Духа 
Святого 
в мені

Невіра
в силу

Духа
Святого

в мені

Моя стратегія духовної твердості



1 2

34

Зусилля

Пасивність

Віра
в силу 
Духа 
Святого 
в мені

Невіра
в силу

Духа
Святого

в мені

Покладання 
на свої сили
Розчарування і 
нездатність перемагати 
своїми силами

Абстрактна віра
Віра в прощення гріхів. 
Не впливає на спосіб 
життя

Непрацююча віра
Очікування автоматичного 
результату

Моя стратегія духовної твердості

Дієва віра
Дія з покладанням 
на силу Духа. Шлях до життя, 
керованого Духом Святим







БУДЬ ТВЕРДИМ ДУХОМ

• Віруй і покладайся на силу Святого Духа, який 
оселився в тобі для тріумфальної перемоги Бога над 
гріхом

• Докладай максимум зусиль на основі цієї віри для 
праведного життя, адже ти – не боржник тіла, щоб 
жити за тілом

• Потребуй Святого Духа і шукай Його керівництва
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