
ЧОМУ БІБЛІЯ ВАЖЛИВА? 

 

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто 

вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне.» 

Євангеліє від Івана 3:16 

* * * 

Інколи стається так, що люди вимушені жити самі. У них немає друзів або 

родичів. До них рідко хтось навідується. І коли, нарешті, дехто таки приходить до 

них, то цей день для людини стає винятковим. Подібне стається і тоді, коли 

людина отримує листа.  Відвідини та листи свідчать, що хтось думає та піклується 



про цю людину.  Дуже шкода, що нинішнє покоління людей майже не 

послуговується листуванням на папері. Час минає, а пожовклі від давнини листи 

можна досі читати і перечитувати.   

Дяка Богові, що Він дав нам Своє могутнє і рятівне Слово у вигляді 

написаної Великої Книги! Коли ми відкриваємо Біблію,  це наче сам Бог 

приходить до нас, або ж ми отримуємо від Нього листа. Біблія каже нам, що Бог 

піклується про нас і Він завжди пам’ятає про кожного із нас, навіть якщо нам 

здається, що це не так. 

У світі дуже багато книжок. Чимало із них нині існують в електронному 

вигляді, однак друкована книга існуватиме ще дуже довго. Деякі книги пишуться 

для розваги. Інші, щоб допомагати людям вивчати щось чи опанувати певні 

життєві навички. Якщо ви буваєте в бібліотеці, то помітили, що там є тисячі 

різних книг.  

Біблія є особливою книгою. Жодна інша книга у світі не подібна до неї. У 

Біблії Бог промовляє до нас, каже нам про Себе і про нас. Біблія – це єдина у світі 

книга, яка має владу і силу цілковито змінювати наше життя. Вона досі робить це!   

Два головних вчення Біблії – це Закон і Євангеліє. Коли Ви читаєте Біблію, 

важливо розуміти різницю між Законом і Євангелієм.   

В Законі або Десятьох Заповідях  Бог каже людям, що таке гріх, що їм слід 

робити і чого не можна робити. Закон також каже нам про Боже покарання тих, 

хто не кориться Законові.  

Євангеліє не каже нам, що слід робити чи не робити, як цього вимагає Закон. 

Натомість воно завжди каже нам, що сам Бог вже зробив і далі робить для нас і 

нашого спасіння.  Євангеліє каже нам, що Ісус Христос помер за наші гріхи. 

Кожен, хто вірує в Нього,  безкоштовно дістає прощення гріхів, спасіння і вічне 

життя. Вивчаймо і досліджуймо Біблію – найкращу у світі книгу!  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Кого із рідних чи друзів ви б радо зустріли? 

2. Коли ви востаннє  писали комусь листа? 

3. Хто приходить до нас у гості, коли ми відриваємо Біблію? 

4. Чим Біблія відрізняється від інших книжок? 

5. Хто промовляє до нас зі сторінок Біблії? 

6. Яка ваша улюблена біблійна оповідь? 

7. Які є два головні вчення Біблії? 

8. Що таке Закон і про що він каже? 

9. Що таке Євангеліє і про що воно нам каже? 

 


