Віра – основа духовності
Усе зродилось через Боже Слово,
Воно звільнило людство все від сну
І увійшло в серця не випадково –
Щоб дарувати вічную весну.
Наталія Маценюк
2018 рік проголошений Всеукраїнською Радою Церков і релігійних
організацій Роком Біблії. Для кожного християнина Рік Божого Слова – це добра
нагода відкрити глибини власної віри, краще пізнати Слово Боже та жити згідно
його заповідей, щоб стати духовно розвинутою людиною, здатною любити інших,
творити добро, знати ціну життя і завжди прагнути ще більше збагатити свій
внутрішній світ.
Проте, часто життя ставить ряд випробувань, які дуже складно подолати,
особливо у юнацькому віці. Це період поривів і наснаги, ризику і необдуманості.
У цей час людина здатна на все, і дуже часто вдається до вчинків, які стають
фатальними. Таким чином, молода людина губить сама себе. Для того, щоб
попередити такий хід подій, ми маємо бути духовно здоровими.
Інформація з цієї виставки допоможе сформувати у дітей та юнацтва
поняття духовності, етичних норм, моральних цінностей, а також розкриє
значення Божих заповідей, закладе основи релігійного виховання.
Пропонована література не є вичерпною і подана з фондів Полтавської
обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.
1. Закон Божий - збірка догматів віри
Біблія або книги Святого письма Старого й Нового
Заповіту. – Київ : Українське біблійне товариство, 1992. – 296 с.
Біблія — це найпоширеніша книга у світі перш за все тому,
що вона зрозуміла для всіх людей. Вона правдиво розповідає про
реальних осіб та їхні стосунки з іншими людьми і з Богом. Ці
оповіді вчать нас практичної мудрості, вони написані просто та
дохідливо. Біблійні принципи залишаються актуальними в усі
часи.
Ілюстрована Біблія для молодих / за ред. Й. Краузе. –
Київ : Дніпро, 1992. – 520 с.
Видання пробуджує зацікавлення молодих людей Словом
Божим та відкриває їм шлях до читання Біблії, а також спонукає
молодь пройнятися християнською вірою й християнським
життям.

Лазарев А. С. Расшифрованная Библия или Реквием
цивилизации / А. С. Лазарев. – Киев : А. С. К., 2002. – 1064 с.
Вперше у двотисячній історії християнської церкви
Біблії надана оригінальна авторська трактовка, яка змінює
традиційні погляди на цей твір. В Святому Писанні автор
побачив відповіді на питання, які хвилюють людство
впродовж тисячоліть. В результаті науково-дослідницької
роботи розшифрована головна закладена в Біблії ідея: як
врятувати людство від катастроф планетарного масштабу.
Пелікан Я. Кому ж належить Біблія? Історія Святого
Письма крізь століття / Я. Пелікан. – Київ : Дух і Літера, 2005. –
385 с.
Біблія від самого свого виникнення є полем битви стількох
вір, вчень, cвітоглядів, сект, партій, тощо, що мимоволі постає
питання: чи взагалі можливо подивитись на неї неупереджено,
виважено, тверезо?
Всесвітньо відомий історик християнства і богослов Ярослав
Пелікан у цій книзі обдаровує розсудливого читача саме такою можливістю. Союз
наукової точності з блискучою ерудицією чи не у всіх галузях культури робить
цей популярний вступ до Біблії неперевершено цікавим і легким екскурсом у всі
головні питання світового біблієзнавства, малює шлях Святого Письма до різних
народів і культур від часу його формування до сьогодення.
Книга адресована всім зацікавленим Біблією, особливо у її зв’язку з
історією і культурою людства.
Світло з неба : оповідання з Книг Старого і Нового
Заповітів / за ред. Ю. К. Редька. – Київ : Веселка, 1992. – 247 с.
Короткий переказ Святого Письма складається з двох
частин: «Оповідання з Книги Старого Заповіту» й «Оповідання
з Книги Нового Заповіту». Перша з них знайомить нас з
Біблійним трактуванням створення світу, життям перших
людей, первородним гріхом, а далі – з історією вибраного
Богом народу, якому Господь передав через Мойсея свої
заповіді і який, єдиний у тодішньому світі, вірив у живого Бога
– Творця Всесвіту, очікуючи приходу Месії – Спасителя, як те заповідали
натхненні Богом Пророки.
Друга частина – це розповідь про земне життя, смерть і воскресіння Сина
Божого і Людського Ісуса Христа, про Його науку.
Книга знайомить з християнською релігією, з вірою наших прабатьків, котрі
прийняли її понад тисячу років тому.

Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту / Є. Семака. –
Київ : Час, 1992. – 99 с.
Книга є адаптованим викладом Старого Завіту, першої
частини Біблії. Вона ілюстрована малюнками із старих
українських друків та підготовлена за виданням 1918 року.
Старий Завіт / за ред. Ж. Мюссе. – Київ : Махаон-Україна,
2006. – 260 с.
Ця книжка своєрідний гід по сторінках першої частини
Вічної Книги – Старого Завіту. Вона розкриває витоки зародження
світових релігій, заснованих на вірі в єдиного Бога – іудаїзму та
християнства. У виданні відтворені історичний, культурний,
географічний та релігійний ландшафти Палестини тих далеких
часів. Цитати з Біблії, численні ілюстрації допоможуть осягнути
глибинну суть Вічної Книги, яка хвилює і бентежить мільйони
землян у всіх куточках світу.
Додаткова інформація на сайтах:
Біблія – Слово Боже до людей [Електронний ресурс] : [сайт]. - Текст і
граф. дані. – Б. м., 2018 - . – Режим доступу : http://voskresinnia.org.ua/bibliyaslovo-bozhe-do-lyudyny/ (дата звернення: 3.05. 18). – Назва з екрана.
Про Слово Боже Боже [Електронний ресурс] : [сайт] / В. Поточняк. - Текст
і граф. дані. – Б. м. 2015 - . – Режим доступу : http://catholicnews.org.ua/proslovo-bozhe/ (дата звернення: 3.05. 18). – Назва з екрана.
Читаємо Слово Боже [Електронний ресурс] : [сайт] . - Текст і граф. дані. – Б.
м. 2015 - . – Режим доступу : https://sites.google.com/site/mijmolytovnyk/prijditepoklonimsa/poucenna/citajmo-boze-slovo / (дата звернення: 3.05. 18). – Назва з
екрана.
2. Життя і вчення Ісуса Христа
Білоусенко О. Земне життя Господа Ісуса Христа / О.
Білоусенко. – Київ : Час, 1992. – 99 с.
Ця книга є адаптованим викладом життя Ісуса Христа. Вона
ілюстрована малюнками із старих українських друків та
підготовлена за виданням 1918 року.
Бенуа С. Мария Магдалина. Тайная супруга
Иисуса Христа / С. Бенуа. – Москва : Алгоритм, 2013. – 256 с.
Марія Магдалина - одна з найтаємничіших особистостей
Євангелія. Думка про неї у людей склалася головним чином за
картинами на біблійні теми. Саме Марія Магдалина була
найвідданішою послідовницею Ісуса Христа. І Христос після

воскресіння явився їй першій. Вчені, які досліджували Біблію прийшли до
висновків, що Марія була дружиною Ісуса, народила йому сина.
Всі легенди та версії життя найзагадковішої жінки всесвітньої історії в
сенсаційній книзі Софії Бенуа.
Євангеліє Бучацьке ХІІ-ХІІІ ст. : Старослов’янською
та українською мовами / за ред. Д. Степовика. – Київ :
Дніпро, 2016. – 344 с.
Євангеліє у християнстві — головна частина Нового
Заповіту, яка є частиною Біблії. Воно містить розповіді
про Ісуса Христа, його життя, вчення, смерть і воскресіння.
Бучацьке Євангеліє
є писемною пам’яткою
старослов’янської мови і шедевром українського рукопису
часів Галицько-Волинського князівства. Пам’ятка на кілька
століть давніша за славнозвісне Пересопницьке Євагеліє, на
якому складають присягу українські Президенти. Знаходиться в колекції
Львівського Національного музею.
Адресовано науковцям, студентам, широкому колу читачів.
Жизнь Иисуса Христа /за ред. Л. Лутковского. – Киев :
Путь к Истине, 1991. – 232 с.
Ця книга є узгодженням синоптичних Євангелій, тому
що з чотирьох Євангелій зміст перших трьох – від Матфея,
Марка і Луки – багато в чому співпадає, близький один до
одного. Четверте ж Євангеліє – від Івана в цьому плані стоїть
окремо, значно відрізняючись від перших трьох, як за
поданням матеріалу, так за стилем і формою викладу.
Книга буде цікава тим, хто хотів би ознайомитися з
подіями життя Ісуса Христа в хронологічній послідовності.
Коли Христос по землі ходив: народні оповіді / за ред. І.
Сенько. – Ужгород : Карпати, 1993. – 133 с.
До збірки увійшли кращі прозові зразки усної народної
творчості про Христа і його апостолів. Легенди про Христа вчать
любити ближнього, зміцнюють віру у торжество добра і
справедливості. Тому й дорожить ними народ, несучи їх на
вустах як естафету своєї мудрості і моралі через віки.
Для широкого загалу читачів.

Нагорная
проповедь
Спасителя:
сущность
христианскго учения / за ред. В. П. Герейло. – Киев :
Орбита, 1991. – 78 с.
В цій збірці читачеві пропонується Нагорна проповідь
Ісуса Христа в тому вигляді, в якому вийшла в світ в 1899
році. Вона була викладена Преосвященнійшим Єпископом
Віталієм і в 1900 році схвалена Святійшим Синодом для
бібліотек церковно-приходських шкіл. А також в книгу
ввійшли Десять заповідей Мойсея і популярні молитви.
Ця збірка читається легко і вільно, знайомить з основами християнської
релігії, та вказує на можливості постійного самовдосконалення.
Образ Христа в українській культурі : збірка статей /
за ред. В. С. Горського. – Київ : Вид. Дім «КМ Академія»,
2003. – 200 с.
Збірник наукових праць аналізує образ Христа в
українській культурі, починаючи від доби Київської Русі до
наших днів. У ньому досліджуються зразки агіографічної
літератури, творчості Петра Могили, Лазаря Барановича,
Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, Лесі Українки,
представників сучасного мистецтва, а також пам’ятки
української іконографії.
Адресовано науковцям, студентам, широкому колу читачів.
Пересопницьке
Євангеліє,
1556
–
1561:
дослідження / за ред. І. П. Чепіги. – Київ : Національна
Академія Наук України. – 2011. – 700 с.
Пересопницьке Євангеліє – визначна пам’ятка
української мови та книжкового мистецтва ХVІ століття
загальнослов’янського значення. Це один з перших
перекладів українською мовою канонічних євангельських
текстів: Євангелія від Матвія, Євангелія від Марка,
Євангелія від Луки та Євангелія від Йоана.
Видання супроводжується науковими дослідженнями
про рукопис.
Актуальність цього видання полягає у наявності
значного громадського інтересу до Пересопницького Євангелія як до духовної та
історичної цінності народу України.
Додаткова інформація на сайтах:
Ісус Христос – Син Божий [Електронний ресурс] : [сайт] . - Текст і граф.
дані. – Б. м. 2013 – . – Режим доступу :
http://blyzhchedoboga.com.ua/isus-hristos-sin-bozhiy// (дата звернення: 3.05. 18). –
Назва з екрана.

Хто такий Ісус Христос? [Електронний ресурс] : [сайт] . - Текст і граф.
дані. – Б. м. 2013 – . – Режим доступу :
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/1102005134 / (дата звернення: 3.05. 18). –
Назва з екрана.
55 фактів про смерть Ісуса Христа [Електронний ресурс] : [сайт] . - Текст
і граф. дані. – Б. м. 2013 – . – Режим доступу :
http://kmc.media/2018/03/28/u-merezhi-opublikovano-55-naukovykh-faktiv-prosmert-isusa-khrystal.html / (дата звернення: 3.05. 18). – Назва з екрана.
3. Християнське виховання
Вавилонська вежа та інші біблійні легенди / за ред. К.
Чуковського. – Київ : Школа, 2006. – 171 с.
Ця збірка біблійних оповідань покликана відкрити дітям
дивовижний світ Біблії. Книга готувалася в надзвичайно тяжкі
часи «войовничого атеїзму», коли за віру в Бога й навіть за
читання Біблії людей переслідували. Але й за тих часів
знаходились сподвижники, які не лише берегли високе світло
Книги Книг, а й усіма засобами намагалися передати його
дітям. Це авторський колектив «Вавилонської вежі», який
очолював дитячий письменник Корній Чуковський.
Книга допоможе дітям долучитися до всеосяжного світу
Біблії, з якої виросла вся європейська культура.
Бех І. Виховання особистості: сходження до духовності :
[стаття знайомить читачів з позицією сучасних українських
учених – педагогів, психологів, філософів – щодо проблем
релігійного, духовно-морального виховання дітей і молоді в
Україні] / І. Бех // Позакласний час. – 2009. – № 19-20. – С. 51-66.
Грицик М. Християнське виховання : [провідний
методист з питань етичного та християнського виховання
Львівського ОЦНТ знайомить читачів з особливою формою
педагогічної діяльності – християнським вихованням дітей та
молоді] / М. Грицак // Позакласний час. – 2013. – № 9-10. – С.
130-131.
Дитяча Біблія у 365 оповіданнях / за
ред. М. Бетчелор. – Київ : Світло на Сході, 2000. – 413 с.
Дане видання водночас і Біблія для дітей, і книга для
щоденного читання, упорядкована таким чином, аби дитина
щодня зустрічалась зі Словом Божим. Усі 365 розповідей цієї
книги – це переказ Біблії, яка містить у собі шістдесят шість
книг і створювалась різними людьми протягом століть.

Кожна біблійна історія супроводжується "картинкою", яка наче відтворює
історичну
епоху,
коли
відбувалися
події
оповідання.
Ілюстрації яскраво передають зміст оповідань, дозволяючи "побачити"
прочитане. Для багатьох юних читачів ця книга стане першою сходинкою на
їхньому шляху до віри в Бога.
Куземська Г. Дорога додому : православна читанка / Г.
Куземська. – Київ : Фенікс – 2003. – 200 с.
Читанка складається з тридцяти оповідань, які порушують
сучасні і вічні проблеми духовного світу людини. Книга
написана в національній традиції України. Читач відкриває для
себе духовні багатства нашого народу: українські ікони,
молитви рідною мовою, старовинні канти з нотами, зображення
наших церков. Читанка містить словничок найпоширеніших
релігійних термінів, дитячі малюнки та оповідання.
Видання написане для дітей та молоді, і може стати у
пригоді як посібник у недільних школах та в навчальних закладах.
Православні свята: розповіді для дітей / за ред. Н. М.
Трубило. – Чернігів : РВК Деснянська правда, 2004. – 32 с.
Основи духовності кожної людини закладаються з
дитинства. І базуються вони на цінностях, вироблених
людством, на багатих народних традиціях, у тому числі й
релігійних. Прилучити до духовної спадщини поколінь із
ранніх літ – завдання книги «Православні свята».
Пропоноване видання знайомить із найголовнішими
православними святами, витоки яких беруться із глибини віків
і які пов’язані з іменем Ісуса Христа, добрими діяннями
найбільш відомих святих а також розкриває першооснови християнських
традицій.
Притула К. В. Духовна природа дитини : [духовний розвиток
дітей та юнацтва, як основа соціально-педагогічній діяльності] / К.
В. Притула // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2015. - № 2. –
С. 8-12.
Стежками Божих Заповідей : посібник для
вчителя / за ред. І. О. Клід. – Тернопіль : Навчальна Книга, 2010. –
160 с.
У цій книзі подано різні оповідки, біблійні перекази,
легенди, казки, вірші, що розкривають зміст десяти Божих
заповідей. Запропонований матеріал допоможе формувати у дітей
духовність, етичні норми та моральні цінності, закладе основи
релігійного виховання.

Книга стане у пригоді для вихователів, вчителів початкових класів,
вчителів християнської етики та батьків.
Додаткова інформація на сайтах:
Релігійне виховання дітей [Електронний ресурс] : [сайт] . – Текст і граф.
дані. – Б. м., 2013 – . – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=p3G8Rd4Zons / (дата звернення: 3.05.
18). – Назва з екрана.
Морально-релігійне виховання [Електронний ресурс] : [сайт]. / (актуально
про етику і мораль). – Текст і граф. дані. – Б. м., 2016 – . – Режим доступу :
http://www.etica.in.ua/moral-no-religijne-vihovannya/ / (дата звернення:
3.05. 18). – Назва з екрана.
Головіна О. Релігійне виховання починається в родині [Електронний
ресурс] : [сайт] / Олена Головіна. – Текст і граф. дані. – Б. м. 2013 – . – Режим
доступу :
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17
53:2011-09-08-15-24-58&catid=77:2011-08-30-13-38-08&Itemid=6
/
(дата
звернення: 3.05. 18). – Назва з екрана.
4. Духовне зростання
Бота Фікс. Невидима Божа частка: духовні закони / за
ред. Р. Шепіленко. – Львів : Видавництво Р. Шепіленко, 2013. –
184 с.
Сприяти духовним роздумам, наситити людську душу,
наповнити творчою енергією – такі завдання стояли перед
укладачем збірки, яка неодмінно допоможе покращити особисте
життя, віднайти свою долю, дати відповідь на запитання: хто є
людина насправді та навіщо вона була створена Всевишнім.
Бедрій О. Хто ти є! / О. Бедрій. – Київ : Видавничий дім
«Максимум», 1998. – 240 с.
Книга вчить позитивно сприймати оточуюче середовище, та
буде корисною тим, хто хоче укріпити свій дух, знайти Бога в собі.
У виданні наводиться багато різних біблійних висловів та інших
релігійних текстів.
Городнечий Ю. Дякувати Богові : [чернець-францисканець
поділився духовним досвідом де знайти людині підтримку на
нелегкій дорозі життя] / Ю. Городнечий // Колесо Жизни. – 2017. – №
12. – С. 41-44.

Ковалева М. Преобразование в нового человека : [спеціаліст
з православної психології розповідає про основні етапи життєвого
шляху людини та дає поради, як сформувати внутрішні цінності і
віднайти своє “Я”] / М. Ковалева // Колесо Жизни. – 2017. – № 6. –
С. 8-11.
Куаст М. Шлях до успіху / М. Куаст. – Львів : Свічадо,
1994. – 242 с.
Цей твір французького письменника був перекладений на
19 мов світу та поширений у сотнях тисяч примірників. Мішель
Куаст, глибоко обізнаний з психологією сучасної людини та з
християнським ученням, дає поради як пізнати свою сутність,
опанувати себе в складних обставинах сучасності, як жити
повноцінним життям для себе і для інших.
Книга для тих, хто бажає наповнити здоровим
християнським змістом своє життя.
Прагнення душі : збірник / за ред. Р. Шепіленко. – Львів :
Видавництво Р. Шепіленко, 2013. – 192 с.
До збірки входять вірші про Закони Божі, які допоможуть
усвідомити, що дотримання Заповідей є важливим обов’язком
кожної людини. Книга стане добрим порадником на кожний день, у
якій читач віднайде живильне джерело, що надасть сил збагатити
себе духовно.
Для широкого кола читачів.
Чигиринська О. О. Християнство / О. О. Чигиринська. –
Київ : Техніка, 2013. – 160 с.
На сьогодні майже третина жителів Землі хоча б
номінально належить до тієї чи іншої християнської конфесії. А
в нашій країні християнами себе вважає більшість населення.
Але при цьому багато з них мають вельми віддалене уявлення
про історію християнства, його віровчення та практику.
Заповнити ці прогалини, а також познайомити з християнством
представників інших віросповідань і має за мету це видання.
Додаткова інформація на сайтах:
Духовні цінності як основа відродження української нації [Електронний
ресурс] : [сайт] / Леонід Чупрій. – Текст і граф. дані. – Б. м., 2017 – . – Режим
доступу
:
http://sd.net.ua/2009/09/27/dukhovn_cnnost_jak_osnova_vdrodzhennja_ukransko_nac.
html/ (дата звернення: 3.05. 18). – Назва з екрана.

Духовність у структурі сутності людини [Електронний ресурс] : [сайт]. –
Текст і графічні дані. – Б. м., 2017 – . – Режим доступу :
http://www.slovodar.com.ua/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1
%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8
F/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%8
1%D1%82%D1%8C%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8// (дата звернення:
3.05. 18). – Назва з екрана.
Духовна людина [Електронний ресурс] : [сайт] /А. Нєкрасов. – Текст і
графічні дані. – Б. м., 2017 – . – Режим доступу :
http://samorozvytok.info/content/duhovna-lyudina/ (дата звернення: 3.05.
18). – Назва з екрана.

