
Висловлювання 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) 
 
Коли читатимеш, дивися, щоб тебе не відволік ворог, кажучи: перш за все 
зроби ось цю справу, а тоді безтурботно читатимеш. Коли він це підказує, то 
намагається тебе переконати, щоб цим заняттям утримати тебе від читання і 
придбання користі. (Св. Йоан Золотоустий) 
 
Святе Письмо приводить нас до Бога і відкриває дорогу Богопізнання. 
(Св. Йоан Золотоустий) 
 
З усіх недугів, що обтяжують людську природу, немає жодної – ні душевної, 
ні тілесної, – яка не могла б отримати зцілення з Писання. (Св. Йоан 
Золотоустий) 
 
Кидаючи духовне насіння, ми інколи не отримуємо плодів через 
безтурботність слухачів, все ж у майбутньому нам приготована нагорода, 
тому що ми пускаємо в обіг ввірене нам срібло і виконуємо повеління 
Господа, а слухачі дадуть звіт Тому, хто зажадає від них з лишком дане їм. 
(Св. Йоан Золотоустий) 
 
Не так багато людей приходять до Христа, коли їм говорять про Бога щось 
високе й піднесене, а радше тоді, коли говорять про Його чоловіколюб’я і про 
те, що стосується спасіння тих, котрі слухають. (Св. Йоан Золотоустий) 
 
Більша частина з підвладних священикові обмежені життєвими турботами, 
що й робить їх менш здатними до духовних справ. Тому вчитель повинен 



сіяти щодня, щоб слово навчання, принаймні, безперервністю своєю могло 
закріпитися в слухачах. (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) 
 
Не треба думати, що успіх проповіді залежить від наших власних 
роздумувань, але всю надію треба покладати на Бога. (Св. Василій Великий) 
 
Будь-яке слово, що не супроводжується ділами, суєтне і не приносить 
користі. (Св. Григорій Ниський) 
 
Даремно навчає той, у кого самого справи не відповідають навчанню. 
(Св. Ісая Відлюдник) 
 
Коли починаєш читати Божественне Писання, старайся читати так, наче 
зобов’язаний переказувати те, що почув. (Св. Єфрем Сирійський) 
 
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) 
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