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*** 

 

Багато людей вміють гарно розповідати чи писати твори. Дехто навіть записує свої 

оповіді, сподіваючись, що одного дня їх опублікують. Втім, чи завжди ви вірите усьому, що 

люди кажуть? Багато оповідачів не пам’ятають добре фактів. Інші навмисне щось змінюють, 

вигадують, щоб їхня розповідь виглядала краще.     

Бог розповідає нам про Себе в Біблії – Слові Божім. Щоб записати Свої оповіді, Він 

використовував  багатьох людей. Однак  Він вчинив так, що все в Біблії виглядає як одне 

ціле, в ній немає жодної помилки. Ось чому Біблія є дуже важливою книгою, яку нам слід 

ретельно вивчати. 

Автори книг Старого Заповіту,  називалися пророками. Пророк – це той, хто говорить 

від імені Бога. Пророки говорили про обіцяний Богом прихід Спасителя на землю, звіщали 

правду Божу. Пророки під Божим керівництвом писали свої книги давньоєврейською мовою, 

оскільки в ті часи вона була мовою Божого народу.     

Ісусових друзів і послідовників Біблія називає Його учнями. Книги Нового Заповіту 

написані деякими з найближчих учнів Ісуса. Книги Нового Заповіту написані 

давньогрецькою мовою.  Загалом, Біблійних письменників є понад 40 осіб, серед котрих – 

пастухи, царі, рибалки, заможні і прості люди.  

Сьогодні більшість людей не знають ані давньогрецької, ані давньоєврейської мови. 

Тому перекладачі переклали давні біблійні тексти різними мовами, в тому числі 

українською. Завдяки цьому нині ми можемо читати і розуміти Біблію.   

Біблія каже, що Бог Святий Дух говорив пророкам та учням, і що саме вони повинні 

казати і писати. Отож пророки та учні Ісуса (які також називалися апостолами) записували 

саме ті слова, які мав на увазі Бог. Через це ми кажемо, що Біблія є книгою, натхненною 

Святим Духом.  Це означає, що правдивим автором кожного слова Біблії є Бог.  

Біблія не лише містить Боже Слово, вона повністю є Божим Словом. Вся Біблія  

правдива і в ній немає жодної помилки. Ми можемо повністю довіряти всьому, що кажуть 

люди, але можемо цілковито покластися на те, що каже Біблія.   

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

 

1. Де Бог розповідає нам про Себе? 

2. Хто такі пророки? 

3. Що казали пророки Старого Заповіту про Христа? 

4. Що казали автори Нового Заповіту про Христа? 

5. Чи є у Біблії помилки? 

6. Якою мовою був написаний Старий Заповіт? 

7. Якою мовою був написаний Новий Заповіт? 

8. Хто є автором кожного слова Біблії? 

9. Скільки людей за наказом Бога писали Біблію? 

10. Що означає – богонадхненний?   

11. Чому ми можемо цілковито покладатися на Біблію? 

   



 

 


