
Попри різні випробування і проблеми цей дар 
дає впевненість у тому, що Господь у своєму 
Провидінні пам’ятає і піклується про кожне Своє 
створіння. 

Цей дар Святого Духа сприяє виявленню 
синівської пошани до Отця небесного і благоче-
стивому життю в оточуючому світі.

Разом з іншими дарами, особливо з мудрістю, 
розумом і знаннями, побожність спонукає христи-
ян до постійного пошуку все нових і нових виявів 
любові до ближнього і цілого створіння заради 
прослави Творця. 

Цей дар сприяє тому, що ті глибокі відносини, 
які існують між Богом і людиною оживляють від-
носини між усім створінням, перетворюючи слу-
жіння потребуючому ближньому і скривдженому 
створінню на дієву і спасаючу любов.

Страх Божий
Дар страху Божого на-

повнює наше серце благого-
вінням стосовно Бога, ближ-
ніх і всього створеного світу.

Хоча в переліку дарів Святого Духа страх 
Божий знаходиться на останньому місці, він, од-
нак, є фунадметальним, дуже тісно пов’язаний з 
усіма іншими: він є початком і довершенням дару 
мудрості та надійним гарантом і промотором для 
інших дарів. Кожен, хто посідає цей дар є завжди 
впевненим, постійним і послідовним у своїх вчин-
ках, бо знає, що вони співпадають з Божою Волею.

Страх Божий – це дар, яким Святий Дух да-
рує нам відчутття і сприйняття Бога як Творця, 
Спасителя і Справедливого Судді. Цим даром 
Господь поновлює нас у статусі улюблених дітей 
Прабатька Адама, яким він, як на початку світу, 
довіряє ціле Своє створіння.

Всі дари Святого Духа взаємопов’язані між 
собою, взаємодоповнюють один одного і в сукуп-
ності чинять людину «Новим Створінням», яке 
цілим своїм єством прагне відновити первозданну 
гармонію між усім створінням.
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шення усе те, що попередньо було прийнято 
іншими дарами. Коли розум і мудрість зробили 
необхідну оцінку, дар знання, ради, побожності 
і страху Божого прийняли остаточне рішення на 
користь Царства Небесного, дар кріпості допо-
магає впевнено зреалізувати це, засвідчивши 
вірність Богові.

Кріпость – необхідний дар Божий, який дарує 
нам потрібну силу і зосередженість на правдивих 
цінностях, щоби кожного дня, незважаючи на 
різні спокуси і випробування, завжди й усюди 
стояти на сторожі Царства Небесного.

Знання
Знання – дар Божий, який 

із середини допомагає поди-
витись на все навкруги крізь 
призму віри й оцінити все з надприродної пер-
спективи. Святий Дух через дар знання, на основі 
певного життєвого досвіду, здобутих попередніх 
людських знань і наукових відкриттів, залучаючи 
дар мудрості, розуму, побожності і страху Божого 
робить нас здатними дивитись на Богом створе-
ний світ очима самого Творця.

Дар знання – це особлива здатність і привілей, 
даний людині від Бога для того, щоби жодній іде-
ології, карколомному прогресу в різних ділянках 
людського знання ніколи не вдалось відібрати 
в людини зарезервованої Творцем ролі – бути 
«Вінцем» Його створіння. Цей дар повертає лю-
дині пильність у розрізненні між добром і злом, 
очищає людські знання, повертаючи їх на шлях, 
який веде до Істини, та береже людський розум 
від втечі перед незвіданими таємницями Божого 
створіння. 

Дар знання – це особливе знання, яке по-
ходить від Святого Духа, підсилює людську 
здатність пізнавати сотворені речі і через них 
спізнавати велич, любов Творця і Його особливі 
відносини до всього створіння.

Побожність
Дар побожності в спотво-

реному й понівеченому гріхом 
світі допомагає дітям Божим 
постійно відчувати ніжну опіку 
та присутність Отця Небесного. 

час особливого діяння
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Розум, як дар Святого Духа допомагає цілісно 
подивитись на історію Спасіння, об’єктивно оці-
нити стан сучасного суспільства та по-пророчому 
заглянути в майбутнє.

  Рада
Рада є тим даром від 

Бога, який дозволяє нам на 
основі Писання зрозуміти 
Божу логіку щодо Спасіння 
і впевнитись у Божій Волі. Заручившись під-
тримкою інших дарів, допомагає приймати такі 
рішення, які навіть у найважчих, інколи критич-
них життєвих обставинах, завжди вийдуть як 
на духовну, так і матеріальну користь не лише 
окремої людини чи етносу, але й різних народів, 
усіх поколінь.

Скріплений розумом, мудрістю, знанням та 
іншими дарами, цей дар Святого Духа допома-
гає людині не впасти в спокусу оцінювати речі 
виключно з людської, інфікованої егоїзмом точки 
зору. Сприяє тому, що правдиві пріоритети й 
цінності, незважаючи на весь тиск релятивізму, 
підсиленого споживацьким способом існування, 
повертають людину на її правдиве місце посеред 
Божого створіння.

Дар ради можна назвати духовним розпізнан-
ням, яке допомагає нам не лише вибирати між 
добром та злом, але завжди вибирати те найкра-
ще, що в конкретних обставинах, у визначений 
час може принести найбільшу славу Богові без 
шкоди Його створінню.

Кріпость
Дар кріпості робить людину 

здатною бути веденою Святим 
Духом і повертає їй відчуття 
синівства Божого. 

Цей дар пов’язаний з чітким, виваженим і об-
ґрунтованим рішенням діяти завжди і виключно 
заради найвищої Мети. Доповнює і вдосконалює 
чесноту мужності та інші чесноти, а за підтримки 
інших дарів, допомагає реалізовувати в повноті 
заповідь любові. 

Цей дар сприяє тому, що скріплена Святим 
Духом воля здатна довести до логічного завер-

«Екологічне навернення для порятунку 
створіння» – це ініціатива Бюро УГКЦ з питань 
екології, яка вже 7 років поспіль проводиться у 
часі Святої Чотиридесятниці в УГКЦ. Ініціатива 
2017 року Божого, як і кожного року, має за 
мету спонукати поодиноких християн і христи-
янські громади до кардинального навернення до 
Бога, роблячи цього року особливий акцент на 
значенні Третьої Особи Божої – Святого Духа і 
Його Дарів у процесі преображення і порятунку 
Богом створеного світу.

Великий Піст – це час особливого діяння 
Пресвятої Тройці: коли Господь Духом Своїм 
Святим торкається покірних сердець, даючи 
правдиві відчуття синівства Божого, чинячи нас 
здатними до правдивого покаяння і примирення 
з Отцем Небесним, спрямовуючи наш погляд 
на Хрест Христовий, як доказ безмежної Божої 
любові до свого створіння. 

СІМ ДАРІВ  
СВЯТОГО ДУХА

Кожна Дитина Божа з 
моменту приналежності до 
Святої Церкви через Таїнства 
Хрещення та Миропомазання 
отримує безцінний і абсолют-
но безкоштовний подарунок 
від Бога – Дари Святого Духа, 
яких є сім: мудрість, розум, 

рада, кріпость, знання, побожність і страх Бо-
жий. Ці дари є внутрішнім дороговказом для 
кожного християнина, який впродовж цілої жит-
тєвої мандрівки постійно вказує і повертає нас 
на шлях, який веде до Дому Отця. Під проводом 
Святого Духа, завдяки Його дарам, людина стає 
на цьому шляху творчим співавтором преобра-
ження світу, повертаючи йому первозданну 
красу і вносячи гармонію між усім створінням.

Дари Святого Духа допомагають зреалізувати 
життєве покликання – бути за зразком Творця 
відповідальними управителями у Богом створе-
ному світі. Скріплюючи, освячуючи й удоскона-
люючи чесноти, ці дари постійно схиляють нас до 
того, щоби, ведені Духом Святим, уприсутнювати 
Царство Небесне в християнських громадах вже 
«тут і тепер». 

Дари Святого Духа – це той, закладений у кож-
ному охрещеному, Божественний творчий потен-
ціал, який чинить любов людини до Бога, до свого 
ближнього й усього Божого створіння плідною.

Мудрість
У переліку дарів Святого 

Духа на першому місті, як 
основа для інших дарів, сто-
їть мудрість. Цей дар глибоко 
поєднаний із Божественною Премудрістю. Вона 
була присутня при закладенні світобудови Всес-
віту, нею Господь сотворив людину, надавши їй 
привілей бути «Вінцем» Свого створіння, щоби 
у святості, справедливості, любові й мудрості 
за Його зразком усім відповідально управляла.

Цей дар має божественне походження, 
тому без нього всі чисто людські намагання і 
зусилля, всі мудрування найвищих умів, весь 
карколомний прогрес і спроби перетворити 
світ у «земний рай» в реальності спричиняють 
руйнування Землі, яка, замість того, щоби бути 
для усіх затишним Домом, стає місцем руїни, де 
дуже сильно відчутно стогін і страждання цілого 
Божого створіння. 

Дар мудрості чинить людину учасницею життя 
Пресвятої Тройці і допомагає здійснювати Божу 
Волю згідно з Творчим Божим задумом та планом 
Спасіння щодо цілого створіння. 

Розум 
Розум, як дар Святого Духа 

допомагає проникати до суті 
речі і віднаходити в житті ті 
шляхи, які подобаються Бого-
ві. Цей дар відновлює у нас втрачену через гріх 
здатність пізнавати Правду, береже від підступів 
ворожих і повертає здатність пізнавати в при-
родному довкіллі Боже створіння, подароване 
Творцем для всіх поколінь.

Дар розуму постійно підживлює і скріплює 
християнську віру в Бога, даючи їй вагомі об-
ґрунтування та допомагає знаходити конкретні 
відповіді на різні сучасні виклики суспільства, 
які завжди враховують інтереси не лише по-
одиноких людей, але різних народів і різних 
поколінь.


