	
  

Слово Боже
Святому Писанні:
Іс. 40, 8
Висхне трава, зів’яне квітка; а слово Бога нашого стоятиме повіки.
Кол. 3, 16
Слово Христове нехай у вас перебуває щедро: навчайтесь у всякій мудрості й
напоумлюйте одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гимни та
духовні пісні.
2 Тим. 3, 14–17
Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і
вже змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на
спасіння. Все Писання – надхненне Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти,
виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла
готовий.
Творах Святих Отців:
Як тільки хто торкається Євангелія, то… при одному лише погляді на нього відмовляється
від усього житейського. Якщо ж до цього приєднується ще й уважне читання, то душа,
наче вступаючи в таїнственне святилище, очищається і робиться кращою, оскільки з нею
через ці Писання розмовляє сам Бог. Навіть якщо ти не розумієш того, що міститься в них,
від самого лише читання вже буває велике освячення. (Св. Йоан Золотоустий)
Будемо не тільки читати Святе Письмо, а й вивчати його і зростати в ньому. Знай, що
нічого не написано надармо. Велике зло – не читати Святого Письма. (Св. Василій
Великий)
Коли читаєш Святе Письмо, читай з ретельністю і старанністю, з великою увагою
зупиняйся на кожному вірші і намагайся не лише листки перегортати, але, якщо
необхідно, не полінуйся й двічі, і тричі, і кілька разів перечитати вірш, щоб зрозуміти силу
його. (Св. Єфрем Сирійський)
До читання Божественного Писання не приступай без молитви і прохання про Божу
допомогу. Молитву вважай ключем до дійсного розуміння сказаного в Божественних
Писаннях. (Св. Ісаак Сирійський)
Незнання Святого Письма – незнання Ісуса Христа. (Св. Єронім)
Особистий іспит сумління
1. Чи я бажаю зростати в пізнанні Бога, Його об’явлених правд і науки Церкви? Як це
бажання проявляється?
2. Чи у мене вдома є Біблія і Катехизм Католицької Церкви?
3. Чи я присвячую щодня хоч кілька хвилин особистому читанню Святого Письма та
духовної літератури?
4. Чи в моєму домі ведуться розмови про християнську віру, чи це тема табу?
5. Якщо я – тато чи мама, то чи я стараюсь, щоб мої діти пізнавали Бога і християнську
віру? Чи я стараюсь, щоб у моєму домі була добра релігійна література для дітей?
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