Шановні друзі!
Пропонуємо
вашій
увазі
пам’ятку «Слово Боже дає життя»,
присвячену двом подіям року – Року
Слова Божого в Україні та Року
охороні культурної спадщини в
Україні.
Для кожного християнина Рік
Божого слова – це добра нагода
відкрити глибини власної віри, глибше
пізнати Боже слово та жити згідно з
Ним.

Слово Боже - це воля Бога для
людини, записана Ним Самим через
людей, які жили в різні покоління і
щиро любили Бога.
Господь висловлює Себе через
Своє Слово - Святе Письмо, Священне
Писання або Біблію.
Для християн Біблія – є
непорушне,
єдине
справедливе

відкриття Бога людині, що містить 66
книг, записаних 40 різними авторами
протягом 1500 років.
До України Святе Письмо
прийшло у X столітті у так зв.
церковно-слов'янській мові, але то не
була вся Біблія, а тільки Новий
Заповіт, а з нього Євангелія та окремі
твори Старого Заповіту (головно
Псалтиря).
У
Євангелії
Ісус
Христос
промовляє до нас, відкриває нам вічні
правди про Бога і людину, вказує нам
дорогу до Царства Небесного. Господь
Бог об’являється людям і промовляє
до них у різний спосіб, через
обставини щоденного життя, а
зокрема через Слово Боже, яке дає
життя.
Першою друкованою книгою зі
Святого Письма був у нас Апостол,
видання Івана Федорова (Львів, 1574
р.), а першим виданням всього
Святого Письма була Острозька
Біблія 1581 року.
Фахівці вважають, що вона була
надрукована у кількості 1000-1500
примірників. До сьогодні віднайдено
трохи більше 250 книг, які мають свої
відмінності та різні позначки від
власників. Більшість із збережених
примірників в різний час належала до
збірок Київської духовної академії,

Київського
університету
св.
Володимира, Києво-Печерської лаври,
Києво-Софійського собору тощо.
Зараз 18 примірників знаходяться
у Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського, велика кількість
зберігається у музеях Львова, Харкова,
Острога. Декілька видань є у Білорусії,
Польщі, Великій Британії та Болгарії.
Ще одна визначна рукописна та

мистецька пам’ятка середини XVI
століття, перший з відомих нам
перекладів священного тексту Євангелія
книжною староукраїнською мовою є Пересопницьке Євангеліє.
За змістом пересопницький
рукопис - це четверо-євангеліє, яке
призначалося для богослужіння.
З часу свого завершення
пам'ятка
знаходилася
в
Пересопницькому монастирі.
З 1600 р. до 1701 р. історія її
побутування невідома.

17 квітня 1701 р. вона була
подарована гетьманом України Іваном
Мазепою
до
Переяславського
кафедрального собору.
З 1799 р. зберігалася в бібліотеці
Переяславської семінарії, згодом - у
Полтавській семінарії, в Полтавському
історико-краєзнавчому
музеї,
в
заповіднику "Києво-Печерська лавра".
До Національної бібліотеки
України ім. В. Вернадського надійшла
24 грудня 1948 р., де й зберігається
дотепер.
Як
символ
духовної
спадкоємності та давньої культурної
традиції України – Пересопницьке
Євангеліє
набуває
значення
«політичного символу нації» та
використовується під час інавгурації
усіх Президентів нової Української
держави.
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За більш детальною інформацією
звертайтеся до бібліотеки!

Контактна інформація:
м. Київ, вул.Жукова,22
Телефон для довідок:
(044) 518-46-27
library.oliynika@ukr.net
http://desnabib.kiev.ua/
Чекаємо на Вас:
Понеділок – четвер з 11 до 19.00
П’ятниця – субота з 11 до 18.00
Неділя – вихідний день
Останній день місяця –
Санітарний день
Пам’ятка підготовлена за матеріалами
фондів бібліотек ЦБС та Інтернет-ресурсів.

ПАМ’ЯТКА
за проектами:
«Пам’ятай! Відроди! Збережи!»,
«Два храми духовністю єдині»
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