Біблія в Україні
Слов’янська Біблія пов’язана з місією святих Кирила та
Методія серед слов’ян церковно-слов’янською мовою 863
року.
Остромиирове
Євангеліє – одна з найвидатніших
пам'яток старослов'янського
писемництва. Містить євангельські читання для неділі і
свят. Переписане у 1056–
1057 роках зі староболгарського оригіналу, як гадають, у Києві дияконом Григорієм для новгородського посадника Остромира.
Руська Біблія видана у 1517
рщці в Парижі з елементами
народної говірки та білоруським впливом
Острозька Біблія 1581 року. видана на Волині. Це перша друкована повна Біблія
церковно-слов’янською мовою
Біблія Куліша 1903 р. – перший повний переклад з оригіналу Біблії українською мовою.
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Молитовне читання Святого Письма передбачає
працю в групі. Воно складається з трьох етапів. На
початку слід спільно промовити молитву.
1-й етап читання: «Що найбільше вразило?». Ведучий читає перший раз вибраний фрагмент Святого Письма. Тоді запрошує присутніх до роздумів: «Спробуємо
розважити 2-3 хвилини у тиші над тим, що кожного із
нас найбільше вразило із прочитаного: слово, словосполучення чи речення».
2-й етап читання: «Що Бог хоче мені сказати?». Бажано, щоб ведучий попросив когось із учасників прочитати другий раз той самий фрагмент Святого Письма.
Після читання ведучий знову запрошує до роздумів:
«Призадумаємось зараз у тиші: що Господь Бог хоче
мені зараз, тут і тепер особисто сказати цим словом чи
фразою, які промовив до мене через читання?»
3-й етап читання: «Що я хочу сказати Богові?». Ведучий доручає іншому учасникові прочитати третій раз
той самий фрагмент Святого Письма. Запрошення до
роздумів: «Що я хочу сказати Господеві у відповідь на
Його слово до мене?».

Біблія для нашого духовного
зростання – це те саме,
що сонце, вода, і добрий ґрунт
для розвитку дерева!
Тож читаймо Біблію щодня!
Проект Створення інформації
розробки
таких напрямів:
матеріалів
 біблійного;
для
морально літургійного;
духовного
 морального;
зросту
 еклезіального;
вірних
 соціального
УГКЦ
Розробка буклетів
за підтримки Renovabis

Комісія у справах мирян УГКЦ
пл. Святого Юра, 5, м. Львів, 79000.
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БІБЛІЯ СЛОВО БОЖЕ

Як потрібно читати Святе Письмо?
Хто є автором Біблії?
Що таке Lectio Divina?

Біблія – Слово Боже
Біблія (Святе Письмо) – це не одна книга одного
автора. Вона є зібранням окремих писань різних
авторів впродовж тривалого часу.
Головним автором Святого Письма є Бог, а
люди є допоміжними, Богом натхненними авторами.
Святе Письмо складається зі Старого та Нового
Завітів. Слово «завіт» тут не означає останню волю
вмираючого – це український переклад єврейського
слова «беріт», що означає обіцянку якогось дару від
Бога та дотримання Божого закону людиною.
Зміст Святого Письма – об’явлення Бога людині.
Біблія написана за Божим натхненням. Людина
є співавтором Св. Письма як книжки. Потрібно відкинути дві крайнощі: вірити, що Біблія є суто людським твором, або вірити, що вона «впала з неба».

Тлумачення Святого Письма

Lectio Divina [Лекціо Дівіна]

Як друга Особа Божа Син Божий – Слово – воплотився у своєму сходжені до людини, так маємо

Одним із відомих методів молитовного читання
Святого Письма стало lectio divina.

сходження Божого Слова у людські слова.
Молитовне читання Святого Письма полягає в
тому, щоби почути те, що Бог нам говорить саме
через Слово, а також у своєрідному підключенні
серця до того, що ми говоримо Богові.
Читання Святого Письма повинне супроводжуватися молитвою.
В ранній Церкві були дві школи тлумачення
Святого Письма: олександрійська (алегоричне,
символічне значення слів) та антіохійська
(буквальне значення слів Святого Письма)

Оригінальними мовами Святого Письма були:
старовинна єврейська (гібрім), арамейська, грецька.

Ігнатій Лойола(1491-1556) утворив свій метод
розважання над Святим Письмом в якому присутній аспект порівняння між тим, що говорить Пи-

Біблія складається з 72 книг: 47 – Старого Завіту
і 27 – Нового Завіту.

сання та моїм моральним життям.

Повний текст Біблії перекладений приблизно на
450 мов, у той час, як окремі частини Біблії перекладено понад 2000 мов.

Важливі елементи підготовки:

Визначений щоденний час, що виявляє серйозність перед Богом.

Заклик Святого Духа, бо Він пояснює, робить зрозумілим Слово.

Послідовність і організованість читання.
Потрібно пам’ятати, що йдеться не так про
саме читання Святого Письма, як про досвід живого Слова.
Саме молитовне читання складається з чотирьох
елементів:

Lectio – читання. Прагни читати текст усім
собою: розумом, серцем та волею.

Meditatio – роздуми. Бажай глибоко зрозуміти текст. Запитай себе: «Що Бог говорить мені?

Oratio – молитва. Відкрий Богу серце, щоб
говорити Йому.

Contemplatio – споглядання. Це час беззвучного зітхання Духові, заспокоєння в Богові. Бесіда
серця з серцем, час відвідин Слова.

