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Тільки зараз стало відомо, що в 2005-2007 роках на півночі Йорданії в одній з печер були 
знайдені найдавніші християнські рукописи, що пролежали в одній з йорданських печер бли-
зько 2000 років. Виявити раритети вдалось внаслідок раптового паводку, що стався в посушли-
вій області на півночі Йорданії. В одній з печер відкрилися дві ніші, одна з яких була позначе-
на зображенням стародавнього іудейського релігійного символу менори (семисвічника). За 
інформацією йорданського уряду, цей раритет незаконно перевіз інший бедуїн з Йорданії в 

Ізраїль. Ізраїльський бедуїн, у чиїх руках зараз знаходяться книги, заперечує звинувачення в контрабанді і ствер-
джує, що стародавні рукописи зберігаються в його сім'ї вже більше 100 років. Виявлені манускрипти представ-
ляють собою 70 з'єднаних між собою дротом свинцевих пластин, які датуються першим століттям нашої ери. 
Глава йорданського відділу старожитностей Зіад аль-Саад (Ziad al-Saad) вважає, що ці книги могли бути створе-
ні послідовниками Ісуса протягом декількох десятиліть після його розп'яття. «Можливо, ці книги виявляться ще 
більш значущими, ніж Сувої Мертвого моря. Це джерело ще вимагає розшифровки і підтвердження достовір-
ності, однак навіть зараз створюється враження, що це дуже важливе відкриття, можливо, найбільш значуща за 
всю історію археології», - зазначив аль-Саад. Сторінки книг зовсім маленькі, приблизно з кредитну карту. На 
них зберігся текст на івриті, але більша його частина зашифрована. Якщо припущення, що їх створили христи-
яни, а не іудеї, підтвердиться, то книги дійсно відіграють важливу роль у вивченні історії релігії.  

http://volyntimes.com.ua/news/262 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОТЕЧНІ НОВИНИ 

Знайдено найдавніші християнські книги 

 У лютому 2014 р., було 

придбано 45 книг. 

 Замовлено періодич-

не видання 

«Герменея». 

 За минулий навчаль-

ний 2013 рік куплено 

347 книг. 

 У бібліотеці ЛБС, на 

даний час, знаходить-

ся приблизно 7500 

найменувань книг, а 

також понад 10200 

томів. 

НОВИНКИ КНИЖКОВОГО СВІТУ ІНФО 



Відгук на книгу 

«Систематическое богословие» 

Уэйн Грудем 

Ця книга унікальна тим, що автор 

написав її не для викладачів, а для 

студентів і взагалі кожного християнина, 

який прагне глибше вивчити основи 

вчення Біблії. І все ж таки, не дивлячись 

на її значний об’єм, ця книга є вступом в 

систематичне богослов’я, адже на теми, 

які розглядаються в розділах, були 

написані цілі книги і статті. Саме тому, 

кожний розділ – це шлях до подальшого 

вивчення матеріалу для тих, хто цього 

бажає. Бібліографія, яка зазначена в 

кінці кожного розділу, допоможе глибше 

дослідити дане питання. 

Уейн Грудем базує богослов’я на 

Писанні і пояснює його доступно для 

читача. Автор викладає вчення про Слово 

Боже, Бога, людину, а також викуплення, 

Церкву та майбутнє. Ця книга справді 

допомагає зміцнитися в євангельській 

вірі та прищеплює любов до Величного 

Бога та Його глибокого і неосяжного 

Слова.  
 

студент 2 курсу 

Юрій Трачук 

БІБЛІОТЕЧНІ 

НОВИНИ ЛБС 

“Богослов'я необхідне, 

оскільки правильні уяв-

лення про віровчення 

вкрай важливі для 

взаємовідносин між віру-

ючим і Богом”. 

М. Еріксон 

БОГОСЛОВ’Я 

ЦІКАВО ЗНАТИ... 

На сьогодні у ЛБС в розділі 

«Систематичне богослов’я» міс-

титься 1212 книг. 

Рейтинг 3 найпопулярніших книг  з бого-

слов'я серед студентів стаціонарного відді-

лення  ЛБС  

Рейтинг 3 найактивніших 

Читачів 

Стаціонарне відділення 

1. Кудирко Ілля 

2. Нагорний Юрій 

3. Тимчак Властислав 

Заочне відділення 

1. Полуситок Ігор 

2. Будзінська Людмила 

3. Коваль Дмитро 

Магістратура 

1. Костюк Юрій 

2. Степанченко Станіслав 

3. Коваль Анатолій 

    ГРАФІК РОБОТИ 

Понеділок: 14.00—18.00 
П’ятниця: 18.30—21.00 
Субота—Неділя—вихідні 
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