
ЯК КОРИСТУВАТИСЬ БІБЛІЄЮ 

 

 

«Ти знаєш з дитинства Писання святе, що може 

зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса.» 

2 Послання Тимофію 3:15 

 

 

 



ВЧІМОСЯ КОРИСТУВАТИСЬ БІБЛІЄЮ 

 
Щоб орієнтуватись у місті, в котрому ми живемо, нам слід добре знати 

назви вулиць, місце розташування нашого помешкання та інших будівель, 

маршрути руху тролейбусів та автобусів. Коли ми цього навчимось – наше 

життя стане значно легшим та комфортнішим.  

Бог дав нам Свої настанови, Своє Слово у вигляді Біблії або, як ми ще 

кажемо, Святого Писання. Біблія містить багато книжок і силу-силенну 

різноманітної інформації. Бог хоче, щоб ми вивчали Його Слово і черпали з 

Нього наснагу, силу, зміцнювали свою віру. Для цього нам слід добре 

орієнтуватись у Біблії і вміти знаходити потрібні книжки, розділи та вірші. 

Насправді, навчитися цього не важко. Потрібно докласти трохи зусиль, 

молитися і Бог допоможе нам опанувати Біблією.  

На самім початку Біблії міститься ЗМІСТ. У ньому є перелік всіх книжок. 

Періодично переглядайте ЗМІСТ, щоб вивчити назви книг та їхнє розміщення в 

Біблії.  

Першими у ЗМІСТІ є книжки, написані до Різдва Ісуса Христа, до того, як 

Він прийшов на землю. Ці книжки ми звемо книжками Старого Заповіту. Перші 

п’ять книжок написав Мойсей і вони ще звуться П’ятикнижжям Мойсея.  

Багато книжок у Старому Заповіті мають назву відповідно до ймення пророка, 

який її написав, як от – Книга пророка Ісаї, Книга пророка Амоса, Книга 

пророка Даниїла і так далі. Назви інших книг кажуть нам, про що в них йдеться, 

як от Буття (про створення світу), Псалми (хвалебні пісні Богові) тощо.   

Другими у ЗМІСТІ містяться книжки, написані після Різдва Ісуса Христа.  

Ці книжки ми звемо книжками Нового Заповіту. Деякі з них названі за ім’ям 

особи, яка їх написала, як от Євангеліє від Матвія (написав апостол Матвій), 

Постання Якова (написав Яків) і так далі.  Інколи, книги Нового Заповіту мають 

назву відповідно до назви міста чи групи людей, яким вони були написані, як от 

Послання до Тимофія, Послання до Римлян і так далі. Старий Заповіт містить 

39 книг, а Новий 27. Разом у Біблії 66 книг. 

Навчіться знаходити в Біблії потрібний розділ та вірш!  Запам’ятовуйте 

улюблені місця та вірші. Любіть і досліджуйте Боже Слово!   

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Як ми вчимося орієнтуватись у рідному місті? 

2. Назвіть назву вулиці, на котрій ви живете, на котрій є ваша школа? 

3. Що очікує від нас Бог, даючи нам Своє Слово? 

4. Що міститься на початку Біблії? 

5. Які книги у ЗМІСТІ є першими і коли вони написані? 

6. Про що кажуть нам назви книг Старого Заповіту? 

7. Які книги у ЗМІСТІ містяться в другій частині Біблії і коли вони 

написані? 

8. Про що кажуть нам назви книг Нового Заповіту? 

9. Знайдіть такі вірші в Біблії: Буття 3:15, Вихід 20:12, Псалом 16:1,2, Івана 

14:6.  


