
Біблійні основи 
 

Мт. 5, 1–15 
Побачивши ж народ, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його 
учні; а він, відкривши уста, почав навчати їх: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє 
Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засму- 
чені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони 
наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті 
серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими 
назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні 
ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмо- 
вляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі; так бо 
переслідували пророків, які були перед вами. Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє, 
чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба – викинути її геть, 
щоб топтали люди. Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на 
верху гори. І не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною, лише на 
свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, 
щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. 
 
Мт. 10, 1–8 
Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, 
щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу й усяку неміч. Ось імена дванадцятьох 
апостолів: перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його; Яків, син За- 
ведея, та Йоан, брат його; Филип та Вартоломей; Тома й Матей, митар; Яків, син 
Алфея, і Тадей; Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих два- 
надцять Ісус вислав і наказав їм: «У дорогу до поган не пускайтесь і в самарійські 
міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуй- 
те, кажучи, що Царство Небесне – близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте 
мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. 
 
Мт. 28, 18–20 
Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі й на 
землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця і Сина 
і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по 
всі дні аж до кінця віку». 
 
Йо. 1, 32–34 



Тож Йоан свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба 
сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою 
христити, сказав був мені: Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним пере- 
буває, – той і христить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він – Син Божий». 
 
Йо. 15, 17–27 
Ось, що вам заповідаю: щоб ви любили один одного! Ненавидить вас світ – то 
знайте: мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє 
любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому й ненавидить вас світ. 

Згадайте слово, що його був я вам вирік: Слуга не більший від пана свого. Пе- 
реслідували мене – переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали – зберігатимуть 
і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім’я, не знають бо того, хто послав мене. 
Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони. Та нині нема їм 
пробачення за їхній гріх! Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. Був би 
я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, – гріха не мали б вони. 
А так – ось бачили, і зненавиділи: і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, 
яке в законі їхньому записано: Зненавиділи вони мене без причини! Як прийде 
Утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він 
і свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете: ви бо зо мною від початку». 
 
Йо. 17, 14–21 
Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, – не від світу бо вони, так 
само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише – щоб зберіг 
їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй 
істині: слово твоє – істина. Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. 
Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за 
цих молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були 
одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об’єднані; щоб світ 
увірував, що ти мене послав. 
 
Йо. 19, 31–37 
Через те, що це була п’ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на 
хресті, – бо був Великдень тієї суботи, – то юдеї попросили Пилата, щоби пере- 
ламали їм голінки й познімали з хреста. Отож вояки прийшли і переламали пер- 
шому голінки і другому, який був з ним розіп’ятий. Та коли підступили до Ісуса й 
побачили, що він уже мертвий, то голінок не перебивали йому, лиш один з вояків 
проколов йому списом бік. І потекла негайно ж кров – і вода. І той, який бачив, 
свідчить те, і правдиве свідчення його; і він знає, що говорить правду – щоб ви 



теж увірували. Бо сталося те, щоб Писання здійснилось: «Кістка його не буде по- 
ламана». А й інше Писання каже: «Споглядатимуть на того, кого прокололи». 
 
1 Пт. 3, 8–16 
Нарешті, всі ви будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, 
смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а, навпаки, благословляй- 
те, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя 
любити й бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. 
Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бо очі 
Господні на праведних, і його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя ж Гос- 
поднє проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали рев- 
нителями добра? Бо коли і страждаєте за справедливість – ви щасливі! Їхньої 
погрози не бійтесь і не тривожтесь, а Господа Христа святіть у ваших серцях, 
завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає справоздання про 
вашу надію, – однак, із скромністю та острахом, маючи добру совість, щоб, 
власне, тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи 
на вашу добру в Христі поведінку. 
 
1 Йо. 5, 1–12 
Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, той народився від Бога; і кожен, хто 
любить того, хто породив, той любить і того, хто народився від нього. З цього 
пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо й заповіді його виконує- 
мо. Це бо любов до Бога: берегти його заповіді. А заповіді його не тяжкі. Бо все, 
що народжується від Бога, перемагає світ. І оце перемога, яка перемогла світ: 
віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус – Син Божий? 
Це той, хто прийшов водою і кров’ю: Ісус Христос. І не водою тільки, а водою і 
кров’ю. І Дух свідчить, бо Дух то правда; бо троє свідчать: Дух, вода і кров, і оті 
троє – водно. Коли приймаємо свідоцтво людське, то свідоцтво Боже більше. 
Таке бо свідоцтво Боже, що він нам свідчить про Сина свого. Хто вірує в Сина 
Божого, той має в собі це свідоцтво. Хто не вірує в Бога, той неправдомовним 
його робить, бо він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про Сина свого. І 
ось це свідоцтво: Бог дав нам життя вічне, і це життя – у його Сині. Хто має 
Сина, той життя має; хто ж Сина Божого не має, той життя не має. 
 
Oд. 12, 10–18 
І я почув голос могутній, що говорив на небі: «Нині настало спасіння і сила і 
царство Бога нашого, і влада Христа його, бо повержено обвинувача братів наших, 
який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли його кров’ю 



Агнця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерти. Від того ве- 
селіться, небеса, і ви, що на них живете. Горе вам, земле і море, бо спустився до 
вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має». І коли побачив 
дракон, що він повержений на землю, переслідував жінку, яка народила сина- 
мужа. А жінці дано двоє крил орла великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, 
де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця змія. І пустив змій 
із пащі своєї воду, як річку, за жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля 
жінці, і розкрила земля уста свої і поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї. 
І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що 
зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став на піску моря. 
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