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Як ви читаєте Біблію?

Ч

итання Біблії – не проста річ, як це може здатися на перший погляд. Її сторінки сповнені
дивними, незвичними оповіданнями, ситуаціями та обставинами: люди приносять в жертву тварин, каменують до смерті порушників закону, помазують оливою царів, живуть в наметах, святкують
різні свята (дотримуючись особливих вказівок), виражають свою скорботу з веретищем та попелом, мають
родичів-відкупителів, слідують різним традиціям,
а також мають досвід і роблять такі речі, які здаються
сьогодні вкрай незрозумілими.
Але Біблія – то не просто суміш історії та культури.
На її сторінках ми зустрічаємося з людьми, які стикалися з тими самими проблемами та випробуваннями,
що й ми сьогодні. Ми бачимо, як Бог взаємодіяв із
ними, формував їх, щоб вони могли більше пізнавати
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Його, глибше розуміти природу відносин із Ним. Але що
Коли ми
найбільше важливо – ми значитаємо Біблію,
йомимося на її сторінках із
Особистістю Ісуса Христа; діз- то перетинаємо
наємося, що Він зробив, щоб
часові, мовні,
подарувати нам безпечні й
культурні
надійні відносини з Богом.
Однак від більшості тих
й географічні
подій, що записані у Біблії,
бар’єри.
нас відділяє часова прірва
як мінімум у дві тисячі ро
ків (а старозавітні часи – то
ще більша давнина). Отже, коли читаємо Біблію, то
перетинаємо часові, мовні, культурні й географічні
бар’єри (і це далеко не всі!). Потребуємо розуміти, що
кожна книга Біблії має свій контекст, свою ціль і своїх
адресатів. Потребуємо в першу чергу зважати на первинні наміри книги, перш ніж застосовувати до себе
її духовні уроки, її послання.
“Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова”.
2 Тимофія 3:16-17

Уся Біблія – “Богом надхнене” Слово, яке робить нас
“досконалими” і “до всякого доброго діла готовими”.
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Кожна біблійна історія, кожний уривок (навіть ті, що
збивають нас із пантелику) щось відкривають нам про
Бога, щоб краще й глибше Його пізнавали. Зрештою,
всі книги Біблії знаходять своє цілковите й остаточне
завершення в Ісусі Христі (ЛК. 24:27). Саме Ісус обіцяв
нам життя “подостатком” (ІВ. 10:10). Таке повноцінне,
довершене життя можливе лише тоді, коли Бог є центром нашого існування. А Біблія вказує шлях, як нам
наближатися до Господа й зростати в довірі Йому.
Обітниця, записана в 2 Тимофія 3:16-17, означає,
що якщо ми будуємо своє життя на біблійному вченні,
то будемо “до всякого доброго діла готовими”. Коли
пізнаємо Христа, читаючи сторінки Святого Письма,
Святий Дух формує в нас Його характер, Його любов
та співчуття.
У цьому введені до вивчення Святого Письма ми
бажаємо поділитися з вами практичними порадами,
як шукати й знаходити у Біблії мудрість, яка змінює
життя. Ви також можете знайти корисну інформацію
і вказівки для багатьох окремих біблійних книг на
сайті: ukrainian-odb.org – Матерiали.
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Знайомство з окремими
книгами Біблії

Ч

и ви коли-небудь читали Біблію наступним
чином: просто відкривали її навмання і потім
звертали увагу на якийсь випадковий вірш як
на свого роду “вказівний стовпчик” для керівництва
протягом дня? Можливо, ви будете здивовані тим,
що багато людей читають Біблію саме таким чином.
Так, Біблія є богонатхненним Божим Словом, але це
не означає, що маємо з тих чи інших причин “відключати” свій мозок, коли відкриваємо її сторінки.
Дуже важливо, щоб ми читали Біблію, усвідомлюючи, що вона складається із книг, які потребують, щоб
їх читали як книги. Кожна біблійна книга є окремою,
завершеною частиною Біблії. Разом вони складають
усе Святе Письмо. Тому кожну біблійну книгу краще
за все читати від початку до кінця як одне ціле – як ми
читаємо всі інші книги. Хоча ми не маємо можливості розібрати в цій брошурі для прикладу цілу книгу,
проте ми можемо розглянути деякі принципи й практичні поради, які стануть у нагоді, коли ви вирішите
ґрунтовно дослідити ту чи іншу книгу Біблії.
Контекст: Розуміння контексту книги, яку ви
вивчаєте, є дуже важливим для загального розуміння
її послання, змісту. Це включає інформацію про істо[4] ЯК ВИ ЧИТАЄТЕ БІБЛІЮ?

ричну ситуацію, адресатів (кому призначалася книга)
і автора. Часто найкращим способом для розуміння
контексту є дослідження Біблії, хоча сама книга, яку
ми вивчаємо (або деякі інші біблійні уривки), може
містити ключі до того контексту, в якому була написана.
Наприклад, ми знаємо, що Псалом 51 був написаний царем Давидом після його перелюбу з Вірсавією.
Ця історія записана в 2 Самуїлова 11–12. Отже, буде
корисним перед вивченням Псалма 51 прочитати про
ту подію, яка спонукала Давида написати цю щиру,
відверту молитву.
Вид літератури: Біблія містить багато різних літературних жанрів: історії, листи, вірші, притчі, приповісті, історичні повідомлення тощо. Кожний вид
літератури має свої особливості, які потрібно враховувати. Наприклад, від історичних, оповідальних
текстів ми чекаємо, як правило, буквальних значень,
в той час як пісні книги Псалмів передають ідеї через
образи, символи й метафори. Розуміння літературного жанру книги, яку ми досліджуємо, допомагає
налаштуватися на той стиль, яким автор користується
для подачі свого послання.
Загальний огляд: Загальний огляд книги допоможе побачити її головні теми та ключові ідеї, до яких
автор постійно звертається. Найкращий спосіб отримати загальне розуміння книги – просто прочитати її
від початку до кінця за одним заходом. Це легко зробити, коли йдеться про такі невеличкі книги як Книга
Йони або Послання до Филимона. Важче прочитати за
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одним заходом Книгу пророка Ісаї або Єремії. Коли
читаєте такі великі біблійні книги, краще спочатку
дослідити їх, щоб потім мати загальне розуміння.
Насправді, прочитання біблійної книги як одного
цілого у більшості випадків відображає сам принцип,
як потрібно читати Святе Письмо. Ми ж не читаємо
маленькими порціями коротеньке оповідання або
записку від свого друга. Напевно ми відразу прочитаємо написане від початку до кінця, а потім звернемося до тих моментів у тексті, що є для нас дійсно
важливими або чимось привернули особливу увагу.
Те ж саме стосується й читання біблійних книг. Коли
біблійні автори писали свої книги, вони не ділили їх
на розділи та вірші. З одного боку, це поділення на
розділи та вірші доволі корисне для глибокого дослідження тексту, але з іншого, заважає побачити ширшу
картину – бо робимо часті й непотрібні зупинки
в процесі читання.
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Дослідження окремих
книг Біблії

Я

кщо ми ознайомились із контекстом тієї
біблійної книги, яку досліджуємо, то дійсно
підготувались (і ви це відчуєте) до того, щоб
глибше занурюватись у зміст тексту, прочитуючи
книгу розділ за розділом.
Моліться: Дуже важливо спочатку звернутись
у молитві до Бога з проханням, щоб Він ясно промовляв до нас через ті слова, які будемо читати. Хоча
й потрібно читати Біблію уважно й докладати всіх
зусиль для правильного розуміння контексту, ніщо
не є таким важливим, як покладання на Святого Духа,
Який в процесі дослідження тексту навчає нас і відкриває істини про Ісуса (ІВ. 14:26; 15:26). Після молитви
можемо відкривати Святе Письмо зі впевненістю, що
Дух Святий дійсно навчатиме нас.
Виділіть достатньо часу: Великий проповідник
19 століття Чарльз Сперджен попереджав, щоб люди
не читали Біблію наспіх, коли “очі вже дивляться,
а розум ще не заспокоївся”. Потребуємо не просто
читати Біблію – маємо заспокоїтись, щоб зосередитись на тексті. А для цього потрібно знайти час для
розважання над тим, що Бог бажає нам сказати. Не
можна читати Біблію поспіхом. Можливо, це одна
з причин, чому псалміст закликає нас: “Вгамуйтесь та
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знайте, що Бог Я, піднесусь між народами, піднесусь
на землі!” (ПС. 46:10).
Також коли ми стикаємося з важкими, складними
текстами, фразами або ідеями (а їх у Біблії чимало),
можемо не просто продивитись
їх, знизати плечима й рухатись далі, але звернутись до Ніщо не є таким
Бога з проханням, щоб допоміг
важливим,
нам зрозуміти ці вірші. Якщо
як покладання
все Писання, дане нам Богом,
корисне для нас і нашого духов- на Святого Духа,
ного зростання, тоді важливо Який навчає нас
знаходити час для розважання і відкриває істинавіть над тими її уривками, що
ни про Ісуса.
здаються дивними і збивають із
пантелику. Також непогана ідея
звернутись до церковних лідерів та віруючих друзів,
щоб вони поділились своїм розумінням тих біблійних
текстів, що стали для нас “каменем спотикання”.
Записуйте ключові моменти: Дуже корисно
читати Біблію з блокнотом та ручкою. Якщо бажаєте зрозуміти головну ідею або ціль книги, записуйте слова та фрази, що часто повторюються, тому
що вони можуть дати ключі до відкриття тих глибоких істин, які в разі поверхневого читання можуть
залишитись непоміченими. Завдяки цьому методу
активного дослідження, ми замість того щоб механічно прочитувати великі або “нудні” тексти Святого
Письма, можемо винести з певного уривка або розділу принаймні головну ідею та ціль.
[8] ЯК ВИ ЧИТАЄТЕ БІБЛІЮ?

Застосування Біблії в житті

Ц

іль читання Біблії – не просто здобувати
більше інформації. Ми читаємо Писання для
того, щоб пізнавати Бога й бути “досконалими”
(2 ТИМ. 3:17). Це означає, що після того, як ми зрозуміли
значення уривка – про що йдеться в ньому, – потребуємо потім застосовувати прочитане у повсякденному
житті.
Для досягнення цієї мети дуже корисно озброїтися
спеціальними питаннями щодо прочитаного біблійного тексту. Питання можуть бути приблизно такими:
“Що цей уривок говорить про Бога, про Його сутність і характер?” “Що він говорить про мене та інших
людей?” “Що він говорить про мої відносини з Богом
та з людьми?”
Подібні питання переводять наше розважання
з площини пізнання нової інформації в площину
поглиблення наших відносин із Богом. Давайте розглянемо коротенький приклад.
Настанови Павла щодо ідольських жертв: В 1 Ко
ринтян 8 апостол Павло дає вказівки, які спочатку
можуть викликати в нас бажання перейти до наступного розділу – адже йдеться про їжу, що була посвячена ідолам, і ця тема, здається, жодним чином не
стосується нас. Але якщо візьмемо до уваги контекст всієї книги, то побачимо, що порушене тут
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питання торкається глибшої проблеми: втрата єдності в коринтській церкві (1 КОР. 1:10). І це відразу робить
досліджуваний текст більш актуальним для нас.
В ті часи більшість м’яса, яка продавалась на ринку,
спочатку посвячувалась ідолам, і церква не знала,
що з цим робити. Апостол Павло пояснив церкві, що
вони мають право їсти все, що забажають, тому що
“іншого Бога нема, окрім Бога Одного” (1 КОР. 8:4). Він
також вказав і на те, що їжа не впливає на наші відносини з Богом (1 КОР. 8:8).
Але Павло водночас чудово усвідомлював, що не всі
правильно зрозуміють таку свободу (1 КОР. 8:7). Деякі
в церкві вважали гріхом вживання ідольських жертв,
і якщо б вони побачили, що інші віруючі їдять таке
м’ясо, це могло стати для них каменем спотикання –
зруйнувати їхню віру (1 КОР. 8:10-12). Тому Павло робить
наступний висновок: “Ось тому, коли їжа спокушує
брата мого, то повік я не їстиму м’яса, щоб не спокусити брата свого!” (1 КОР. 8:13).
Отже, практичним застосуванням цього уривка
буде не відмова від м’яса, а дотримання того принципу, щоб наша свобода як християн “не стала якось за
спотикання слабим!” (1 КОР. 8:9). Цей текст є прикладом
тієї ціни, яку потрібно платити за збереження єдності
в церкві. Нашим пріоритетом має бути духовна підтримка інших християн, навіть якщо це означає часткову відмову від своєї свободи (1 КОР. 8:1). Текст містить
справжній виклик, над яким сьогодні потрібно розважати і застосовувати у своєму житті і в житті помісної
церкви.
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Пізнання Бога через Біблію

Я

кими б не були біблійні тексти – з простим
змістом або цілком незрозумілими для нас, –
всі вони вказують на нашу потребу в Господі.
По справі (як вже було сказано вище), всі сюжетні
нитки, історії, пісні та обітниці, що їх містить Біблія,
знаходять своє остаточне здійснення і свою кінцеву
мету в Особі Ісуса Христа (ЛК. 24:27).
Ісус Христос є центральною фігурою в Біблії. Він
пояснював релігійним лідерам ізраїльського народу:
“Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте
вічне життя, вони ж свідчать про Мене! Та до Мене
прийти ви не хочете, щоб мати життя” (Ів. 5:39-40).
Ті релігійні лідери вважали, що ціль Святого Письма –
запропонувати правила й дати інформацію, що відкриє двері до вічного життя. Але Ісус вказує, що не
в цьому головне призначення Біблії. Біблія відкриває
нам, хто такий Ісус, який Він, щоб ми могли пізнати
Його, ввірити Йому своє життя. Старий Заповіт містить
обітниці про прихід Ісуса, в той час як Новий Заповіт
містить історію життя Ісуса, що передана самовидцями; містить подальші свідчення послідовників Ісуса,
які звіщали про Нього та Його вчення. (Більше інформації про Ісуса й про те, як в Ньому здійснювались старозавітні пророцтва, ви можете знайти в статті “Ким
є Ісус?” на сайті: ukrainian-odb.org/ld/).
Пізнання Бога через Біблію [11]

Цілковито покладайтесь на те, що зробив Ісус:
Новозавітні книги Матвія, Марка, Луки та Івана розповідають про те, як Він зцілював хворих, воскрешав мертвих, навчав людей Божому Слову (з великою владою), дарував надію та обіцяв спасіння Боже,
кажучи: “Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він
світ засудив, але щоб через Нього світ спасся” (ІВ. 3:17).
Ці слова говорять про те спасіння й визволення, про
яке ще раніше звіщали книги Старого Заповіту.
Біблія ясно вказує, що спасіння можна отримати
лише в Ісусі. Тільки Він зміг заплатити за нас ціну на
хресті й перемогти смерть. Основою нашої віри має
бути Особистість і труд Христа, Хто є центральною
фігурою і головним сюжетом Святого Письма.
“Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом,
спасені ви благодаттю, і разом із Ним воскресив,
і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі
Ісусі… Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не
від вас, то дар Божий”.
Ефесян 2:4-8

Фундаментом нашого спасіння є не наші власні
зусилля, але завершена праця Христа, як про це нам
говорить Біблія. Потребуємо читати Біблію, щоб зміцняти свою віру в “дар Божий”. Оточуючий світ часто
керується інстинктами, що спонукають нас постійно
чогось досягати, щось доводити, з кимось змагатись,
конкурувати. Але ми, послідовники Христа, потребу[12] ЯК ВИ ЧИТАЄТЕ БІБЛІЮ?

ємо залишатися вкоріненими
в Особистості Ісуса, в праці Наша впевненість
Того, Хто є центром нашої у своєму спасінні
надії, нашого майбуття. Безґрунтується не
пека нашого християнського
життя залежить не від нашої на нашій силі або
праці та наших діл, а від праці
почуттях, а на
Христа, яку Він вже завершив.
нашому пізнанні
Святе Письмо запевняє, що
Ісуса, на тому,
коли ми довірилися Христу,
наше спасіння є настільки що Він стверджує
надійним, немов ми вже
про Себе на
“посаджені на небесних міссторінках Біблії.
цях у Христі”. Наша впевненість у своєму спасінні ґрунтується не на нашій силі або почуттях, а на нашому
пізнанні Ісуса, на тому, що Він стверджує про Себе на
сторінках Біблії. Це означає, що потребуємо постійно
оновлювати свій розум біблійним вченням, замість
того щоб дозволяти іншим речам надмірно впливати
на нас, відволікаючи від Ісуса.
Дуже важливо щодня знаходити час для читання
Біблії й розважання над її посланням для нас. Служіння “Хліб Наш Насущний” публікує духовні статті
для щоденного читання, які ви можете знайти на
сайті: ukrainian-odb.org/today/. Там ви знайдете
багато духовних уроків та думок для зміцнення віри,
що взяті з біблійних уривків для щоденного читання –
щоб ви могли розважати над ними, застосовувати їх
у своєму житті й говорити про це в молитві до Бога.
Пізнання Бога через Біблію [13]

 Погляд
вглиб
Серія “Погляд вглиб” пропонує християнам чудове
біблійне вчення. Незалежно від того, новонавернений
ви чи зрілий християнин, маєте широкий вибір
невеликих біблійних статей, що торкаються багатьох
важливих тем і питань.
Місія служіння “Хліб Наш Насущний” – зробити
доступною і зрозумілою для кожного мудрість Божого
Слова, що змінює життя. Ми сповнені щирого бажання
допомогти читачам наближатись до Бога й свідчити
про віру своїм знайомим. Будь ласка, розкажіть про
брошури серії “Погляд вглиб” тим, кому вони дійсно
потрібні. Ви можете завантажити будь-яку брошуру
даної серії у PDF форматі на сторінці “Погляд вглиб”
сайту ukrainian-odb.org.
Всі наші ресурси доступні для кожного без будь-яких
фінансових зобов’язань. Однак, якщо ви бажаєте
підтримати фінансово служіння “Хліб Наш Насущний”,
можете зробити це, натиснувши посилання
“Пожертвувати”.

ПОЖЕРТВУВАТИ

