ДАРУНКИ СВЯТОГО ПИСАННЯ

2 Тимофія 3:14-17

У Другому посланні до Тимофія, свого учня і співпрацівника Апостол Павло говорить про
виняткові риси Божого Слова – Святого Писання, котрі повинні пам’ятати всі діти Божі і
розповідати про них іншим людям.
Без сумніву, ви прочитали вже чимало книжок, чи не так? Деякі з них ви вибирали самі, інші
прочитали відповідно до вимог шкільної програми. Зазвичай, люди читають книжки з різних
міркувань – щоб якось провести час або провести його цікаво, щоб дізнатися щось нове, щоб
ознайомитись з тим, про що говорять інші люди. Завдяки читанню ми вчимося логічно

мислити, розвиваємо уяву, вдосконалюємо свою мову, довідуємося, як живуть люди в інших
країнах світу, яка географія країн і континентів. Однак при читанні художніх чи
пізнавальних книжок ми не отримуємо спасіння, прощення гріхів, вічного життя, які хоче
подарувати нам Бог через Свого Сина Ісуса Христа.
Ці Божі дарунки Він милостиво дарує нам через єдину унікальну книгу, подібної до якої у
світі нема. Вона зветься Біблією. А тому, що автором її є сам Бог, вона зветься Словом
Божим або Святим Писанням.
Бог хоче, щоб ми якомога швидше після свого народження отримали Його дарунки. Для
цього Він благословляє нас Таїнством Святого Хрищення, а згодом, коли ми починаємо
читати і розуміти – Своїм Словом. Великим благословенням є знати і вчити Слово Боже
змалку. У своєму листі до Тимофія Апостол Павло нагадує йому, що він знає Писання з
дитинства. Як це сталося? Завдяки матері Тимофія Евнікії і бабусі Лоїді (1Тимофія 1:5).
Вони були віруючими, християнками і змалку навчали Тимофія віри в християнської віри.
Вони також навчали його читати Писання і молитися.
Від читання, слухання, вивчення Божого Слова людина отримує велику користь. Апостол
Павло каже, що Слово Боже навчає нас мудрості, причому не людської, а тієї, що від Бога.
Ще одна виняткова риса Біблії та, що вся вона натхненна Святим Духом. Про жодну іншу
книгу у світі цього сказати не можна. І саме завдяки натхненності Святим Духом Біблія
робить велике диво – вона змінює серця тих, хто читає і слухає її! Це неймовірно – завдяки
Божому Слову ми стаємо спасенні через віру в Ісуса Христа, про якого воно каже нам.
Окрім того, читання та вивчення Божого Слова робить нас досконалими, готує нас робити
добрі діла для Бога та своїх ближніх, розуміти, що добре, а що зле, що таке правда і
неправда, що таке гріх і побожність. Ось які чудові дарунки ми маємо завдяки Біблії! Щоб
вони дійсно були нашими, нам слід уважно слухати те, що навчається на заняттях Недільної
школи, під час Служби Божої. Читання і слухання Божого Слова є саме тим, про що Бог каже
у Другій Заповіді: Шануй день святий, щоб святити його. Ми шануємо неділю і святимо її, а
також освячуємось самі, коли йдемо до церкви, присутні на Службі Божій, коли уважно
слухаємо біблійні вірші, які виголошуються, і проповідь. І тоді Бог рясно благословляє нас!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Хто такий Тимофій, до котрого апостол Павло звертається в своєму посланні?
2. Скільки послань апостол Павло написав Тимофієві?
3. Які книжки ви прочитали останнім часом?
4. Про що ви дізналися з цих книжок?
5. Чи ви довідалися з них щось про Ісуса Христа і спасіння?
6. Де ми можемо довідатись про це?
7. Як ще ми називаємо Біблію?
8. Хто є автором Біблії?
9. Ким Біблія натхненна?
10. Як і коли (в якому віці) Бог хоче дати нам Свої виняткові дарунки?
11. Завдяки кому Тимофій став християнином?
12. Яку користь отримує людина від читання і вивчення Божого Слова?
13. Якої заповіді Божої стосується цей урок?
14. Яке велике диве робить Біблія з людьми?

