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Гарант освітньої програми 

Викладач 

 

Опис навчальної дисципліни: Курс призначений для підготовки студентів 

бакалаврів, які на основі теоретичного узагальнення і систематизації певного масиву 

богословських, історичних, філологічних, культурологічних та філософських відомостей 

про біблійні книги Нового Завіту, зможуть реконструювати джерела формування та 

проаналізувати специфіку канонізації новозавітного священного біблійного тексту і 

ознайомляться з принципами та схемами інтерпретації біблійних текстів Нового Завіту. 

 

У результаті вивчення студенти будуть знати:  

• історію виникнення, основні етапи формування та структуру Святого Письма в 

його історичному, соціальному, філологічному, канонічному і культурному 

контексті; 

• здійснювати науковий аналіз текстів Священного Писання та богословської 

літератури із застосуванням методів богослів’я.  

• Демонструвати базове розуміння та майстерність методів дослідження у   

огословській галузі та інших суміжних науках; 

• критично інтерпретувати сучасні релігійні системи і думки крізь призму  

православного богословського вчення. 

 

Передують вивченню курсу «Вступ до богослов’я»,  «Святе Письмо Старого Завіту» 

Мета навчання.  Після успішного закінчення курсу студенти будуть здатні: 

• критично працювати з текстами Святого Письма та богословською літературою. 

• зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 



• здійснювати науковий аналіз текстів Священного Писання та богословської 

літератури із застосуванням методів богослов’я та інших суміжних наук; 

• розуміти теоретичні, методичні та морально-духовні завдання основних 

богословських дисциплін та орієнтуватися у змістовому наповненні постулатів 

християнської віри; 

• мати уявлення про єдність біблійних книг, об'єднаних однією темою – спасіння 

людства від зла шляхом пришестя в світ Боголюдини Ісуса Христа та розуміти 

актуальність біблійних розповідей і оповідань в житті сучасної християнської 

Церкви 

 

 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій та практичних занять, організації 

самостійної роботи студентів в бібліотеках та комп’ютерних мережах (235 год.). 

Викладач використовуватиме проблемні та інтерактивні методи навчання, усне 

опитування, контрольне прослуховування, консультації. 

 

−  
3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
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спеціальність, освітня 

програма, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
Денна форма 

навчання 
Заочна 
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навчан

ня 
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2-3 

Лекції 

Тижневих аудиторних 
годин для денної форми 

навчання – 4/6  

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

102  

Практичні 

70  

Самостійна робота 

208  

Вид контролю: залік 
 

  



 

 
ЛОГІКО-ЗМІСТОВНА СХЕМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"СВЯТЕ ПИСЬМО НОВОГО ЗАПОВІТУ" 
 

№ 
п/п  

 
Назви змістовних модулів 

Аудиторні  Поза-аудиторні  

 
Примітки 

лк п/з сам. інд.  
МОДУЛЬ І: ПЕРША ПОЛОВИНА ІСТОРІЇ ЗЕМНОГО СЛУЖІННЯ ГОСПОДА НАШОГО 

ІСУСА ХРИСТА 
 

1. 1 Канон Святого Письма Нового Заповіту, причини 
написання. 

4 
 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 

2. 2 Іоакім і Анна, народження Марії, матері Іісуса; 
дитинство біля матері та в Храмі. 

2 
 5  

3. 3 Іосіф і Марія, Захарія і Єлисавета, народження 
Іоанна Крестителя. 

2 
 5  

4. 4 Різдво Христове, народження Іісуса, поклоніння 
пастухів, вшанування від царів-волхвів. 

4  5  

5.  Іосиф, Марія та Іісус у Єгипті, повернення у 
Назарет, дитинство Іісуса. 

4 4 5 
 

6.  Хрещення Іісуса Христа в Іордані, сорок днів у 
пустелі. 

4  5 
 

7.  Вихід Іісуса Христа на служіння, Андрій і Петро 
йдуть за Іісусом, покликання Філіпа і Нафанаіла. 

4 4 5 
 

8.  Перше чудо в Кані Галілейській, перша Пасха 
служіння Христа, бесіда з самарянкою, Іоанн 
Хреститель за ґратами. 

4  5 
 

9.  Покликання Андрія, Петра, Іакова, Нафанаіла; 
зцілення біснуватого, зцілення Петрової тещі. 

4  5 
 

10.  Зцілення прокаженого, зцілення розслабленого; 
покликання Матфія. 

4 4 5 
 

11.  Друга Пасха служіння Христа, зцілення на 
купальні Віфезда, ученики зривають колосся, спор 
з іудеями про суботу; зцілення сухорукого у суботу. 

4 4 5 
 

12.  Змова проти Іісуса, багато людей йдуть за Ним, 
обрання дванадцяти апостолів. 

2  5 
 

13.  Нагорна проповідь. 2  5  

14.  Зцілення слуги сотника, воскрешення сина вдови, 
Іоанн Хреститель запитує через учеників, 
відповідь Іісуса, кающася грішниця при ногах 
Іісуса. 

4  5 

 

15.  Іісус з учениками знову в Галилеї, зцілення 
біснуватого, богохульство фарисеїв, Іісус засуджує 
їх, прохання про знамення, відмова Іісуса. 

4  5 
 

16.  Мати і браття Іісуса бажають говорити з Ним, Іісус 
засуджує фарисеїв; про страх людський та надію на 
Бога; про вбитих галилеян. 

4  5 
 

17.  Притчі Іісусові.  4 5 Залік 
 Разом 52 20 108 
МОДУЛЬ ІІ: ДРУГА ПОЛОВИНА ІСТОРІЇ ЗЕМНОГО СЛУЖІННЯ ГОСПОДА НАШОГО 

ІСУСА ХРИСТА 
 

18.  Підкорення бурі, гадаринські біснуваті, питання 
про тримання постів учениками Іісусовими, 
воскрешення доньки Іаіра та зцілення 
кровоточивої, зцілення двох сліпих, зцілення 
німого біснуватого. 

2  6 

 
 
20 

 

19.  Відправлення дванадцяти на проповідь, історія 
вбивства Іоанна Хрестителя, Іісус дав їсти п’яти 

2  6 
 



тисячам людей, Христос ходить по воді, багато 
зцілень в землі Генисаретській. 

20.  Третя Пасха: проповідь про хліб життя, передання 
фарисейське, зцілення доньки Сирофінікіянки, 
зцілення глухонімого та інших, Іісус кормить 
чотири тисячі, повчання про закваску 
фарисейську, зцілення сліпого, віра Петрова. 

 
4 

4 6 

 

21.  Христос предсказує свою смерть та воскресіння, 
преображення, зцілення лунатика, гроші в роті 
риби, повчання про смирення. 

4  6 
 

22.  Відправлення семи десяти учеників на проповідь, 
Христос на святі Кущів, жінка звинувачена у 
сімейній зраді, притча про Самарянина, Іісус у 
Маарфи і Марії. 

4  6 

 

23.  Про молитву, зцілення сліпонародженого, притча 
про Доброго Пастиря, притча про безплідну 
смоківницю, зцілення згорбленої жінки, притча 
про званих на вечерю. 

4 4 4 

 

24.  Притча про заблудле ягня, про прощення 
ближньому, притча про митаря і фарисея. 

4 4 4 
 

25.  Воскрешення Лазаря, про нерозривність сім’ї , 
Христос благословляє дітей, багата людина, 
притча про робітників у винограднику, знову 
передбачає Свою смерть та воскресіння, прохання 
синів Зеведейових. 

2 4 4 

 

26.  Великий Страстний тиждень, входження Господнє 
в Єрусалим, прокляття на смоківницю, притчі про 
злих виноградарів, про брачний пир. 

4 4 4 
 

27.  Питання про подать Кесарю, від садукеїв про 
воскресіння мертвих, про найбільшу заповідь; 
питання Христа про Господа, сина Давидова; 
копійка вдовиці, пророчество про руйнування 
Храму, майбутнє Церкви та друге пришестя. 

2  4 

 

28.  Настанови в бодрствуванні, притчі про десять дів, 
про таланти, страшний суд, Іудина змова у середу. 

2  4 
 

29.  Остання Пасха, спор учеників про першість, 
омовіння ніг, викриття Іуди, тайна вечеря, 
передбачення про відречення Петра, 
Гефсиманський сад. 

4  6 

 

30.  Взяття Іісуса під стражу, Іісус перед Анною; на суді 
Синедріона; відречення Петра. 

2  6 
 

31.  Іісус перед Пілатом, Ірод не знаходить Іісуса 
винним, намагання Пілата відпустити Його; Іісуса 
ведуть на розп’яття, розкаяння Іуди. 

2  6 
 

32.  Розпяття Іісуса Христа, події біля Хреста, смерть; 
зняття з Хреста, поховання, стража біля гроба. 

  6 
 

33.  Жінки-мироносиці, явлення воскреслого Христа 
ученикам, поновлення Петра в апостолах, 
благословення апостолів на проповідь у цілому 
світі. 

4 4 4 

 

34.  Благословення апостолів на проповідь, вознесіння 
Ісуса Христа. 

4 4 4 
 

 Разом 50 30 100 Іспит 
      

 
 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
СТУДЕНТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
  Знання, вміння та навички студента з навчальної дисципліни оцінюються згідно вимог 
освітньо-професійної програми за трьома нормативами – національною чотирибальною шкалою 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно), шкалою ВНЗ (0 – 100 балів), міжнародною шкалою ECTS (A, 
B, C, D, F, FX). Кожний модуль навчальної дисципліни оцінюється окремо за визначеними критеріями, 
утворюючи таким чином сукупність одержаних балів, які у підсумковому контролі або на іспиті корегують 
загальну оцінку знань та вмінь студента. Водночас набрана кількість балів за самостійну та індивідуальну 
роботу студента може враховуватися при оцінюванні МК-І, МК-2, МК-3 та розраховуватися як середнє 
арифметичне до загальної суми балів щодо підсумкового контролю, самостійної та індивідуальної роботи 
студента. 
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Вимоги до знань та навичок студента ECTS Кіл-ть балів 
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FX 1 – 32 Студент не знає основних персоналій та періодів в Святому Письмі 
Нового Заповіту, не відповідає на питання викладача, не орієнтується у 
термінології та не має жодних практичних навичок щодо роз’ясненя тих 
чи інших історичних подій. Не володіє матеріалом, допускає грубі 
помилки. Не вміє користуватися історичною літературою. 

F 33 – 49 Студент виконує завдання менше як наполовину, не відповідає на 
запитання, не розуміє сутності завдань, допускає грубі помилки, не 
володіє основними історичними датами.  Погано користується 
історичною літературою та має дуже слабкі навички щодо коментуванні 
конкретних релігійних подій. 
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E 50 – 64 Студент не чітко володіє термінологією, допускає змішування 
понять, не правильно виконує практичні завдання. Студент відчуває 
труднощі при характеристиці релігійних подій та конкретних 
особистостей, має слабкі практичні навички. Припускається значної 
кількості змістовних помилок, неточностей. 
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D  65 – 74          Студент не чітко формулює поняття, слабо володіє термінологією, 
допускає змішування понять, не зовсім правильно виконує практичні 
завдання (проте виконане завдання досягає своєї мети). Студент 
відчуває труднощі при класифікації та визначенні категорій Святого 
Письма Нового Заповіту, плутає персоналії,  особливості тих чи інших 
подій, їх характер і зміст, не володіє визначеннями.   
         Погано орієнтується у матеріалі. 
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C 75 – 82           Студент чітко володіє поняттями Святого Письма Нового Заповіту, 
термінологією, грамотно і послідовно викладає матеріал, виконує 
практичні завдання і відповідає на питання.  
           Студент відчуває деякі труднощі при систематизації матеріалу, не 
має достатніх навичок для швидкого розв’язання ситуативних та 
практичних завдань, однак дає правильний аналіз перебігу подій, 
особистостей та конкретних релігійних ситуацій, їх трактування з точки 
зору Православної Церкви.  
            Можливе допущення 1 - 3 помилок, які впливають на кінцевий 
результат відповіді. 
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 B 83 – 89 Студент чітко і вільно володіє термінологією, грамотно і послідовно 
виконує практичні завдання і ґрунтовно відповідає на питання. Студент 
практично не відчуває труднощів при систематизації матеріалу, однак не 
має достатніх навичок для швидкого розв’язання ситуативних та 
практичних завдань. 

Можливе допущення окремих помилок, що суттєво не впливають на 
виконання завдання та відповідь в цілому. 
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A 90 – 100 Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує теоретичні 
завдання, знаходить основне у матеріалі, грамотно і послідовно виконує 
практичні завдання. Студент впевнено розрізняє релігійні постаті, події, 
особливості тих чи інших ідей. При розв’язанні ситуативних та 
практичних завдань усвідомлює суть питання та швидко дає відповідь.
  

Здатен використовувати одержані знання у своїй практичній 
діяльності. 

 



 

МОДУЛЬ І  
ПЕРША ПОЛОВИНА ІСТОРІЇ ЗЕМНОГО СЛУЖІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА 

ХРИСТА  
 

          ТЕМА 1. Канон Святого Письма Нового Заповіту. Причини написання. 
          Книги Святого Письма Нового Заповіту поділяються на: 
          Історичні: це чотири Євангелія, від Матвія, Марка, Луки, Іоанна, а також Діяння святих 
Апостолів; 
          Повчальні: це апостольські послання, соборні та апостола Павла; 
          Пророчі: це Одкровення апостола Іоанна Богослова, або Апокаліпсис. 
          У Новому Заповіті нараховується 27 книг. Причина написання у кожної священної книги 
Нового Заповіту індивідуальна. 
 
 

          ТЕМА 2. Іоакім і Анна, народження Марії, матері Іісуса; дитинство біля 
матері та в Храмі. 
          Іоаким і Анна були батьками Марії, Божої Матері. Довгий час у них не було дітей. У 
єврейській культурі це вважалося прокляттям Бога, через бездітність вони терпіли презирство 
інших.  Коли вже вони досягли віку, що природно не могли вже мати дітей,  Анна молилась Богу 
та пообіцяла, якщо Він дасть їй дитя, вона присвятить це дитя Богу. 
          Сталось так, Анна завагітніла, Бог явив чудо тоді коли вона по природі вже не могла мати 
дітей. Народилась дівчинка і назвали її Марія. Як тільки Марія перестала пити материнське 
молоко, Анна виконала свою обіцянку і віддала доньку у Храм на служіння Богу. 
          Марія перебувала у Храмі Божому до певного часу. 
 
 

          ТЕМА 3. Іосиф і Марія, Захарія і Єлисавета, народження Іоанна 
Крестителя. 
          Коли прийшов час видати Марію заміж, адже у євреїв не існувало поняття про жіноче 
монашество, Марія просила залишити її на служіння Богу. Священики не могли порушити закон 
та залишити її тому вирішили не ординарно. Видати її заміж за старенького чоловіка для того 
щоб по її бажанню не зв’язувати її сімейними обов’язками. 
          Такий чоловік знайшовся, це був Іосиф. Таким чином перейшла Марія жити до Іосифа у 
хату. 
          Захарія був священик, Єлисавета сестрою Марії. У них також довгий час не було дітей і так 
само в старості років Бог дарував їм дитину – це був Іоанн Хреститель. 
 
 

          ТЕМА 4. Різдво Христове, народження Іісуса, поклоніння пастухів, 
вшанування від царів-волхвів. 
          Коли вже Марії підходив час народити дитину вони були змушені прийти до Віфлієму де 
проходив перепис населення, щоб відмітитись.  
          Коли народився Ісус до Нього на поклоніння прийшли пастухи, яким вістили про це Ангели 
Божі, та волхви-царі, які прийшли за новою зіркою що з’явилась на небозводі. 
          Не всі царі були раді народженню Царя царів, Ірод цар іудейський задумав вбити Ісуса. 
Тому Ангел явився вночі волхвам щоб ті не вертались до Ірода, який насправді не хотів 
поклонитись Ісусу, а вбити Його. Цей Ангел явився і Іосифу, повелівши йому, щоб він з Ісусом 
та Марією тікали до Єгипту. 
 
 

          ТЕМА 5. Іосиф, Марія та Іісус у Єгипті, повернення у Назарет, дитинство 
Іісуса. 
          По дорозі до Єгипту на них напали розбійники, але коли їх ватажок побачив дитину, 
маленького Ісуса, то промовив: «Якщо би Бог схотів стати людиною то неодмінно став би цією 
дитиною». Це був той самий розбійник, який згодом покається висячи на Хресті з права від 
Христа. 



          У Єгипті існувало у той час передання, що діва народить сина. Воно було перейнято 
Єгиптянами від євреїв і так само чекали виповнення цього пророцтва бо не знали що воно до 
кінця означає. У яку місцевість ступали їх ноги там самі собою розбивалися єгипетські ідоли, а у 
хатині одного разу виникло джерело води. 
          Як Ірод помер Ангел зявився Іосифу та казав щоб вони повертались, бо повмирали ті що 
хотіли Його смерті. 
 

          ТЕМА 6. Хрещення Іісуса Христа в Іордані, сорок днів у пустелі. 
          Коли Ісусу виповнилося 30 років Він прийшов на річку Іордан, на те місце де хрестив, 
хрещенням покаяння Іоанн Хреститель. Під час самого Хрещення було явлення усієї Пресвятої 
Трійці, Отця – в голосі з неба, Сина – у тілі, Духа – у образі голуба.  Саме тому це йменується 
Богоявленням, бо весь Бог явився тоді на Іордані. 
          Після цього Ісус пішов у пустелю і провів там і постився сорок днів. По закінченні сорока 
днів до Нього підійшов диявол спокушаючи Його. Спокушав Його через голод, через гординю та 
через владолюбність, але не знайшовши притулку для своєї погані у душі Христовій відійшов від 
нього диявол, а Ангели Божі підійшли і стали служити Ісусу. 
 
 

          ТЕМА 7. Вихід Іісуса Христа на служіння, Андрій і Петро йдуть за Іісусом, 
покликання Філіпа і Нафанаіла. 
          Коли Ісус вже виходив на проповідницьке служіння Іоанн Хреститель вказав на Нього як 
на ягня Боже, що візьме гріхи світу на себе, Андрій і Петро чули це бо були тоді ще учениками 
Іоанна. Підійшли до Ісуса та просили показати їм де Він живе, бо хотіли йти за Ним. 
          Після цього Ісуса бачить Філіп та кличе Нафанаїла, щоб останній прийшов і переконався, 
що це Месія чи Христос. При зустрічі Ісуса і Нафанаїла, Нафанаїл повірив Ісусу і Ісус передрікає 
йому, що більше цього побачить. 
 
 

          ТЕМА 8. Перше чудо в Кані Галілейській, перша Пасха служіння Христа, 
бесіда з самарянкою, Іоанн Хреститель за ґратами. 
          Перше чудо Господь сотворив на свадьбі в Кані Галилейській виключно по проханню своєї 
матері, Він перетворив воду у вино. 
Період першої паски служіння Господня. 
          Бесіда з самарянкою актуальна у тому ракурсі, що тут йшла розмова про воду живу, після 
якої вже не хочеться пити. 
          Ірод кинув пророка Іоанна Хрестителя за грати через свою жінку, на якій незаконно 
одружився. Хоча Ірод і любив слухати пророка і часто приходив до нього, але під впливом жінки 
він вбив його, наказавши відрубати голову. 
 
 

          ТЕМА 9. Покликання Андрія, Петра, Іакова, Іоанна; зцілення 
біснуватого, зцілення Петрової тещі. 
          Покликання на апостольське служіння Андрія, Петра, Іакова, Іоанна відбулося у той час 
коли вони ловили рибу і Господь їм казав йдіть за мною, зроблю вас ловцями людей. 
          Коли до Господа підійшов біснуватий біс почав казати, що знає хто насправді Ісус, але 
Господь заборонив йому проповідувати і вигнав з людини. 
          Знаходячись у гостях у Петра, який був одружений і мав двох дітей, Господь зцілив тещу 
Петрову, яка страждала від сильного жару. Як тільки тещі стало легше вона встала і почала 
служити їм. 
 
 

          ТЕМА 10. Зцілення прокаженого, зцілення розслабленого; покликання 
Матфія. 
          Прокажений підійшовши до Ісуса не просив його зцілити, а віддав це на волю Божу, казав: 
«Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити». Господь зцілив прокаженого. 
          Розслабленого Господь зцілив за віру тих хто його приніс, і через це, ця історія стає 
дивовижною. 



          Господь прийшов у дім до митаря Матвія, який прийнявши Його казав, якщо я образив кого 
або обділив то продам що маю і до половини роздам кому боргую. 
 
 

          ТЕМА  11. Друга Пасха служіння Христа, зцілення на купальні Віфезда, 
ученики зривають колосся, спор з іудеями про суботу; зцілення сухорукого у 
суботу. 
          Період другої паски служіння Господа. 
          У купальну Віфезда раз у році сходив Ангел Божий і каламутив воду, хто входи туди першим 
зцілювався від любої хвороби. Один чоловік вже багато років провів там і ніколи не встигав зійти 
першим, просив Господа допомогти йому, Господь його зцілив. 
          Проходив Господь з учениками через засіяне поле, ученики зголодніли зривали колосся і 
їли, це було у суботу. Їх почали критикувати іудеї, що перейшло у спор про суботу. 
          Господь продовжуючи повчати іудеїв про відношення до суботи зцілює руку сухорукого. 
 
 

          ТЕМА 12. Змова проти Іісуса, багато людей йдуть за Ним, обрання 
дванадцяти апостолів. 
          Фарисеї починають змовлятись проти Господа. 
          За Господом йде багато людей навіть із інших міст та поселень іудейських. 
          Ісус обирає дванадцятьох з своїх учеників, щоб відправити їх на проповідь: Петра, Якова, 
Іоанна, Андрія, Філіпа, Варфоломія, Матвія, Фому, Якова Алфеєва, Фадея, Симона Кананіта, Іуду 
Іскаріотського. 
 
 

          ТЕМА 13. Нагорна проповідь. 
          У нагорній проповіді Господь розказує про дев’ять заповідей блаженства. Також у проповіді 
йшлося про соль землі, світло світу, про Господнє вчення і закон, про шосту заповідь «не убий», 
про сьому заповідь «не прелюбосотвори», про клятву, про помсту, про закон любові, про 
милостиню, про молитву. 
          В нагорній проповіді Господь дає молитву «Отче наш». 
          Господь говорив також про піст, про скарб на небі, про світло і тьму, про Бога і багатство, 
про турботи земні, про осуд ближнього, про тісний та широкий шляхи. 
 
 

          ТЕМА 14. Зцілення слуги сотника, воскрешення сина вдови, Іоанн 
Хреститель запитує через учеників, відповідь Іісуса, кающася грішниця при 
ногах Іісуса. 
          Сотник не вважав себе достойним щоб Господь увійшов до нього у хату, тому просив зцілити 
слугу одним словом. 
          Ісус побачив як убивається вдова за померлим сином, якого несуть хоронити і воскресив 
його. 
          Іоанн Хреститель запитує Ісуса через учеників Ісуса чи Він є той Месія, чи їм чекати іншого, 
Ісус відповідає, щоб подивилися на те що відбувається, хромі ходять, хворі зціляються, німі 
говорять, сліпі бачать. 
          Припадаючи до ніг Ісуса грішниця, як і всі присутні слухає притчу про боржників і отримує 
прощення всіх своїх гріхів. 
 
 

          ТЕМА 15. Іісус з учениками знову в Галилеї, зцілення біснуватого, 
богохульство фарисеїв, Іісус засуджує їх, прохання про знамення, відмова 
Іісуса. 
          Коли Господь зцілив біснуватого фарисеї почали брехати на Нього, що ніби Господь 
виганяє бісів силою бісівською. Ісус засуджує їх. 
          Просять його дати знамення щоб увірувати що він є Христос. Ісус відповідає, що не дасться 
їм іншого знамення окрім Іони пророка, який три дні провів у глибині морській. 
 



 

          ТЕМА 16. Мати і браття Іісуса бажають говорити з Ним; Іісус засуджує 
фарисеїв та законників; про страх людський та надію на Бога; про вбитих 
галилеян. 
          У той час як Ісус проповідував і його оточувало багато людей йому передали, що мати і 
браття його хочуть говорити з ним. Він відповів, що браття його і мати йому ті що слухають слова 
його і виконують їх. 
          Засуджував Ісус фарисеїв за те що вони всю увагу свою звертали лише на обрядову сторону 
релігійного життя, а законників за їх буквоїдство. 
          Говорить Господь про страх, що боятись на світі нічого не треба окрім Того, Хто може після 
смерті душу кинути до геєни вогняної. 
          Галилеяни, що загинули від падіння вежі не були самими грішними, але говорить Господь 
якщо не покаєтесь усі так загинете. 
 
 

          ТЕМА 17. Притчі Іісусові. 
          У цей період свого служіння Господь розповідав багато притч: притчу про сіятеля, притчу 
про плевели, притчу про посів та всходи, притчу про гірчичне зерно, притчу про закваску, притчу 
про скарб, притчу про неплідну смоківницю і так далі. 

МОДУЛЬ ІІ  
ДРУГА ПОЛОВИНА ІСТОРІЇ ЗЕМНОГО СЛУЖІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА 

ХРИСТА  
 

          ТЕМА 18. Підкорення бурі, гадаринські біснуваті, питання про тримання 
постів учениками Іісусовими, воскрешення доньки Іаіра та зцілення 
кровоточивої, зцілення двох сліпих, зцілення німого біснуватого. 
          Ісус заснув у човні коли він з учениками перепливав Галилейське озеро. Піднялась буря і 
всі боялись що загинуть, Ісус заборонив бурі і вона припинилась. Зацарювала тиша і тоді Ісуса 
назвали Сином Божим, бо не міг звичайний чоловік наказувати бурі. 
          Гадаринські біснуваті підійшовши до Ісуса, Ісус запитав їх яке вам ім’я, вони відповіли що 
легіон, бо багато було бісів у цих людях. Коли Господь виганяв їх з тіла біснуватих вони 
просились не відправляти їх до бездни, а дозволити війти у стадо свиней. Господь дозволяє. 
          Запитали Ісуса чому його ученики не постяться, адже і ученики Іоанна Хрестителя 
постяться. Він відповів: «Хіба можуть поститись друзі жениха коли з ними жених». 
          На шляху до будинку Іаіра до Ісуса доторкнулась кровоточива жінка і зцілилась від своєї 
хвороби, Ісус звернув на це увагу щоб про це взнали. Коли увійшов до будинку Іаіра сказав, що 
дівчинка не померла, а заснула. Над ним всі сміялися. Після того як Господь всіх по-виганяв 
окрім деяких, Він воскресив доньку Іаіра. 
 
 

          ТЕМА 19. Відправлення дванадцяти апостолів на проповідь, історія 
вбивства Іоанна Хрестителя, Іісус дав їсти п’яти тисячам людей, Христос 
ходить по воді, багато зцілень в землі Генисаретській. 
          Господь відправляє дванадцять апостолів на проповідь і дає їм владу цілити та зганяти бісів 
Його Іменем. 
          Іоанн Хреститель був вбитий у результаті святкування дня народження царя Ірода, 
відрубана голова Іоанна була дарунком донці за танець. 
          Ісус кормить 5000 народу окрім жінок і дітей маючи лише п’ять хлібин і дві риби. 
          Коли ученики попливли не дочекавшись Ісуса, Він прийшов до них по воді пішки. 
 
 

          ТЕМА 20. Третя Пасха: проповідь про хліб життя, передання 
фарисейське, зцілення доньки Сирофінікіянки, зцілення глухонімого та 
інших, Іісус кормить чотири тисячі, повчання про закваску фарисейську, 
зцілення сліпого, віра Петрова. 
          Період третьої паски служіння Ісуса Христа. 



          Господь говорить про небесний хліб життя, який є прообразом Самого Христа. 
          Передання фарисейське Господь засуджує, бо ним фарисеї порушують закон Божий. 
          Доньку сирофінікіянки Христос зцілює лише через глибоке смирення її матері. 
          Ісус кормить чотири тисячі окрім жінок та дітей сьома хлібами та декількома рибами. 
          Петро сповідує Ісуса Христом, Сином Бога живого. 
 
 

          ТЕМА 21. Христос предсказує свою смерть та воскресіння, 
преображення, зцілення лунатика, гроші в роті риби, повчання про 
смирення. 
          Господь взяв з собою Петра, Якова і Іоанна на гору Фавор де і було преображення Ісуса 
Христа, де вони побачили природу Господню наскільки могли це вмістити. 
          Зцілення лунатика пройшло через вигнання біса, який спостерігав за місяцем і нападав 
лише тоді, коли місяць був повним. 
          Від Ісуса попросили заплатити подать, Він повелів ученику упіймати рибу взяти з її рота 
гроші і заплатити. 
 
 

          ТЕМА 22. Відправлення сімдесят учеників на проповідь, Христос на 
святі Кущів, жінка звинувачена у сімейній зраді, притча про Самарянина, 
Іісус у Марфи і Марії. 
          Господь відправляє сімдесят своїх учеників на проповідь. 
          Іудеї шукають у чому б його звинуватити. Брати відговорюють йти на свято. Ісус приходить 
на свято. Іудеї приводять до нього засуджену ними жінку, упійману у блуді. Ісус каже: «Хто з вас 
без гріха нехай перший кине в неї камінь». 
          Притча про самарянина розповідає про милосердя до інших. 
          Коли Ісус був у домі Марфи і Марії, Марфа турбувалась про накриття на стіл для Ісуса, а 
Марія сиділа і слухала Ісуса. 
 
 

          ТЕМА 23. Про молитву, зцілення сліпонародженого, притча про 
Доброго Пастиря, притча про безплідну смоківницю, зцілення згорбленої 
жінки, притча про званих на вечерю. 
          Господь повчає про справжню молитву. 
          Зцілює сліпонародженого помазавши очі йому глиною зі слиною. Сліпонародженого 
розпитують іудеї щодо його зцілення. 
          Господь розповідає притчу про Доброго Пастиря якого знають голос його вівці. Притчу про 
безплідну смоківницю, яка є образом безбожної людини. 
          У притчі про званих на вечерю Господь говорить про Церкву у якій зібрались і добрі і злі. 
 

 
          ТЕМА 24. Притча про заблудле ягня, про прощення ближньому, притча 
про митаря і фарисея. 
          У притчі про заблудле ягня Ісус розповідає про ангелів, людей та людське гріхопадіння. 
          Говорить Господь як потрібно прощати ближньому. 
          У притчі про митаря і фарисея Ісус повчає про небезпеку осуду ближнього. 
 
 

          ТЕМА 25. Воскрешення Лазаря, про нерозривність сім’ї, Христос 
благословляє дітей, багата людина, притча про робітників у винограднику, 
знову передбачає Свою смерть та воскресіння, прохання синів Зеведейових. 
          Ісус воскрешає Лазаря на третій день після того як його вже поклали до гробу. 
          Повчає про те що важко увійти багатому до царства Божого. 
          У притчі про робітників у винограднику Ісус повчає на, що немає значення коли прийшов 
на служіння Господу. Господь нагороджує всіх хто послужив Йому. 
          Мати Іоанна та Якова Зеведеових просить Ісуса щоб один син сидів справа, а інший з ліва у 



Царстві Його. Ісус відповідає, що той буде сидіти кому приготовано Отцем Його небесним. 
 
 

          ТЕМА 26. Великий Страстний тиждень, входження Господнє в 
Єрусалим, прокляття на смоківницю, притчі про злих виноградарів, про 
брачний пир. 
          Період останнього тижня служіння Ісуса Христа, який називається Великий Страстний 
тиждень. 
          Господь входить у Єрусалим на ослику. Народ ликує. 
          Ісус проклинає смоківницю яка не мала на собі жодного плода. 
          У притчі про злих виноградарів Ісус розповідає до чого приводить заздрість, які великі і 
страшні гріхи творяться під її дією. 
          Притча про брачний пир, повчає не жадати бачити у Церкві Христовій лише святих, адже 
казав Господь що пир наповнився і злими і добрими. 
 
 

          ТЕМА 27. Питання про подать Кесарю, від садукеїв про воскресіння 
мертвих, про найбільшу заповідь; питання Христа про Господа, сина 
Давидова; копійка вдовиці, пророчество про руйнування Храму, майбутнє 
Церкви та друге пришестя. 
          У питанні про подать Кесарю Господь дає неординарну відповідь. 
          Садукеї запитують Христа про воскресіння мертвих, бо вони не вірили у воскресіння людей. 
          На запитання про найбільшу заповідь у Законі Божому Господь узагальнює десять 
заповідей у дві. 
          Ісус Христос запитує іудеїв про те чий син Христос, Месія, вони  відповідають, що Давида, 
а Господь тоді дає їм таке запитання на яке вони не змогли відповісти. 
          Копійки вдовиці Господь цінить більше ніж золоті сосуди багатих. Бо вдовиця віддавши 
копійки на Храм віддала від себе можливість їсти на тиждень, а багатий віддав від переізбитку 
свого. 
 
 

          ТЕМА 28. Настанови в бодрствуванні, притчі про десять дів, про 
таланти, страшний суд, Іудина змова у середу. 
          У настановах про бодрствування, Господь повчає бдіти та тверезитися бо не знаємо коли 
прийде Він. 
          У притчі про десять дів Господь говорить про Своє друге пришестя і що у чому Він застане 
чоловіка у тому і судить. 
          У притчі про таланти Ісус повчає використовувати те що дав Бог, кому багатство, значіть 
багатство, кому розум значіть розум, а хто зариє свій дар, не використавши його на добро, того 
буде судити Бог. 
          У середу Іуда змовився з священиками іудейськими, що предасть їм Ісуса як тільки буде 
нагода. 
 
 

          ТЕМА 29. Остання Пасха, спор учеників про першість, омовіння ніг, 
викриття Іуди, тайна вечеря, передбачення про відречення Петра, 
Гефсиманський сад. 
          Остання паска Господа під час його служіння. 
          Ученики Господні спорили між собою хто буде головним, а Ісус на це відповів, що хто хоче 
бути першим серед них нехай буде усім слуга. І у приклад омив їм ноги. 
          Господь викрив Іуду коли вони відзначали ветхозавітну паску. Іуда йде виконувати 
задумане. 
          Ісус Христос проводить з учениками тайну вечерю.  Передрікає про відречення Петра. У 
Гефсиманський сад Ісус йде на молитву. 
 
 

          ТЕМА 30. Взяття Іісуса під стражу, Іісус перед Анною; на суді 



Синедріона; відречення Петра. 
          У Гефсиманському саду Ісуса беруть під варту. Спочатку ведуть до первосвященика Анни на 
розмову. 
          На суді Синедриона Господа засуджують за богохульство і визнають достойним смерті. 
          Як і передрікав Ісус апостол Петро тричі відрікся від Нього.  Коли Петро це порозумів то 
відійшов від людей і гірко плакав. 
 
 

          ТЕМА 31. Іісус перед Пілатом, Ірод не знаходить Іісуса винним, 
намагання Пілата відпустити Його; Іісуса ведуть на розп’яття, розкаяння 
Іуди. 
          Ісуса ведуть на суд до Пілата, Пілат намагаючись перекласти свою відповідальність на 
іншого відсилає Ісуса до Ірода, може той знайде вину Ісуса. 
          Ірод відправляє Христа назад до Пілата вдягнувши Його у білі одежі, що означало, що Ірод 
цар не знаходить Його винним. 
          Пілат намагаючись відпустити Ісуса за допомогою паски, бо на паску завжди відпускали 
одного в’язня, юридично вже визнав Ісуса винним без вини і уже не мав вибору. Народ обрав 
відпустити розбійника Варраву. 
          Іуда як тільки усвідомив що він накоїв, то розкаявшись кинув гроші під ноги іудейських 
священиків і замість того щоб плакати і каятись як Петро він пішов і повісився. 
 
 

          ТЕМА 32. Розпяття Іісуса Христа, події біля Хреста, смерть; зняття з 
Хреста, поховання, стража біля гроба. 
          Коли Ісуса вели на розп’яття Він не зміг довго нести великого дерев’яного хреста і йому 
допоміг Симон Киринейський. 
          Розпинали Христа разом з двома розбійниками, Христа поклали посередині, а той 
розбійник що був з права розкаявся і повірив у Господа, що говорить про те, що каятись ніколи 
не пізно на землі. 
          Господь помер і його зняли з хреста та поклали у нову могилу, це була печера. Іудеї ж щоб 
його тіло не вкрали ученики приклали охорону і навіть запечатали могилу. 
 
 

          ТЕМА 33. Жінки-мироносиці, явлення воскреслого Христа ученикам, 
поновлення Петра в апостолах. 
          Першими на могилу Ісуса у неділю прийшли жінки, які ходили за ним усюди, серед них 
була і його мати Марія. Явившись їм воскреслий Господь послав їх возвістити про це апостолам. 
Тому вони і йменуються жінками-мироносицями. 
          Господь явився і ученикам, поновив Петра у апостольстві запитавши тричі чи любить Його 
Петро. 
 
 

          ТЕМА 34. Благословення апостолів на проповідь, вознесіння Ісуса 
Христа. 
          Благословляючи апостолів на проповідь Господь казав їм щоб хрестили всіх в ім’я Отця, 
Сина і Святого Духа. Обіцяв що буде з ними у всі дні до кінця віку. 
          Перед вознесінням пояснював, що якщо Він не піде то й не пошле їм Утішителя, Духа 
істини, Духа Святого, що навчить їх усьому. Сорок днів Господь, після свого воскресіння, повчав 
апостолів, а потім привів їх на гору і вознісся від них на небо.  Залишивши їх у очікуванні Духа 
Святого. 
 

 

           
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 
ТЕМА 1. Іосиф, Марія та Іісус у Єгипті, повернення у Назарет, дитинство Іісуса. 



 
ТЕМА 2. Вихід Іісуса Христа на служіння, Андрій і Петро йдуть за Іісусом, покликання 
Філіпа і Нафанаіла. 
 
ТЕМА 3. Зцілення прокаженого, зцілення розслабленого; покликання Матфія. 
 
ТЕМА  4. Друга Пасха служіння Христа, зцілення на купальні Віфезда, ученики 
зривають колосся, спор з іудеями про суботу; зцілення сухорукого у суботу. 
 
ТЕМА 5. Притчі Іісусові. 
 
ТЕМА 6. Третя Пасха: проповідь про хліб життя, передання фарисейське, зцілення 
доньки Сирофінікіянки, зцілення глухонімого та інших, Іісус кормить чотири тисячі, 
повчання про закваску фарисейську, зцілення сліпого, віра Петрова. 
ТЕМА 7. Про молитву, зцілення сліпонародженого, притча про Доброго Пастиря, 
притча про безплідну смоківницю, зцілення згорбленої жінки, притча про званих на 
вечерю. 
 
ТЕМА 8. Притча про заблудле ягня, про прощення ближньому, притча про митаря і 
фарисея. 
 
ТЕМА 9. Воскрешення Лазаря, про нерозривність сім’ї , Христос благословляє дітей, 
багата людина, притча про робітників у винограднику, знову передбачає Свою смерть та 
воскресіння, прохання синів Зеведейових. 
 
ЕМА 10. Великий Страстний тиждень, входження Господнє в Єрусалим, прокляття на 
смоківницю, притчі про злих виноградарів, про брачний пир. 
 
 
 

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 

ТЕМА 1. Канон Святого Письма Нового Заповіту, причини написання. 
 
ТЕМА 2. Іоакім і Анна, народження Марії, матері Іісуса; дитинство біля матері та в 
Храмі. 
 
ТЕМА 3. Іосіф і Марія, Захарія і Єлисавета, народження Іоанна Крестителя. 
 
ТЕМА 4. Різдво Христове, народження Іісуса, поклоніння пастухів, вшанування від 
царів-волхвів. 
 
ТЕМА 5. Хрещення Іісуса Христа в Іордані, сорок днів у пустелі. 
 
ТЕМА 6. Перше чудо в Кані Галілейській, перша Пасха служіння Христа, бесіда з 
самарянкою, Іоанн Хреститель за ґратами. 
 
ТЕМА 7. Покликання Андрія, Петра, Іакова, Нафанаіла; зцілення біснуватого, зцілення 
Петрової тещі. 
 
ТЕМА 8. Змова проти Іісуса, багато людей йдуть за Ним, обрання дванадцяти апостолів. 
 
ТЕМА 9. Нагорна проповідь. 



 
ТЕМА 10. Зцілення слуги сотника, воскрешення сина вдови, Іоанн Хреститель запитує 
через учеників, відповідь Іісуса, кающася грішниця при ногах Іісуса. 
 
ТЕМА 11. Іісус з учениками знову в Галилеї, зцілення біснуватого, богохульство 
фарисеїв, Іісус засуджує їх, прохання про знамення, відмова Іісуса. 
 
ТЕМА 12. Мати і браття Іісуса бажають говорити з Ним, Іісус засуджує фарисеїв; про 
страх людський та надію на Бога; про вбитих галилеян. 
 
ТЕМА 13. Підкорення бурі, гадаринські біснуваті, питання про тримання постів 
учениками Іісусовими, воскрешення доньки Іаіра та зцілення кровоточивої, зцілення 
двох сліпих, зцілення німого біснуватого. 
 
ТЕМА 14. Відправлення дванадцяти на проповідь, історія вбивства Іоанна Хрестителя, 
Іісус дав їсти п’яти тисячам людей, Христос ходить по воді, багато зцілень в землі 
Генисаретській. 
 
ТЕМА 15. Христос предсказує свою смерть та воскресіння, преображення, зцілення 
лунатика, гроші в роті риби, повчання про смирення. 
ТЕМА 16. Відправлення семи десяти учеників на проповідь, Христос на святі Кущів, 
жінка звинувачена у сімейній зраді, притча про Самарянина, Іісус у Маарфи і Марії. 
 
ТЕМА 17. Питання про подать Кесарю, від садукеїв про воскресіння мертвих, про 
найбільшу заповідь; питання Христа про Господа, сина Давидова; копійка вдовиці, 
пророчество про руйнування Храму, майбутнє Церкви та друге пришестя. 
 
ТЕМА 18. Настанови в бодрствуванні, притчі про десять дів, про таланти, страшний суд, 
Іудина змова у середу. 
 
ТЕМА 19. Остання Пасха, спор учеників про першість, омовіння ніг, викриття Іуди, 
тайна вечеря, передбачення про відречення Петра, Гефсиманський сад. 
 
ТЕМА 20. Взяття Іісуса під стражу, Іісус перед Анною; на суді Синедріона; відречення 
Петра. 
 
ТЕМА 21. Іісус перед Пілатом, Ірод не знаходить Іісуса винним, намагання Пілата 
відпустити Його; Іісуса ведуть на розп’яття, розкаяння Іуди. 
 
ТЕМА 22. Розпяття Іісуса Христа, події біля Хреста, смерть; зняття з Хреста, поховання, 
стража біля гроба. 
 
ТЕМА 23. Жінки-мироносиці, явлення воскреслого Христа ученикам, поновлення 
Петра в апостолах, благословення апостолів на проповідь у цілому світі. 
 
ТЕМА 24. Благословення апостолів на проповідь, вознесіння Ісуса Христа. 
 
 

  



 

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1  
 

Питання 1. Як звали матір та прийомного батька Ісуса? 
 
Варіанти відповідей: 

1) Іоакім і Анна; 
2) Іосиф і Марія; 
3) Іоакім і Марія; 
4) Захарія і Єлисавета. 

 
 
Питання 2. Скільки священних книг нараховує канон Нового Заповіту? 
 
Варіанти відповідей: 

1) 29; 
2) 27; 
3) 28; 
4) 23; 
5) 35. 

 
 
Питання 3. Які чотири Євангелія відносяться до канону священних книг Нового Заповіту? 
 
Варіанти відповідей: 

1) Матвія, Марка, Філіпа, Іоанна; 
2) Марка, Луки, Іуди, Павла; 
3) Матвія, Марка, Луки, Іоанна; 
4) Іоанна, Іуди, Якова, Матвія; 
5) Матвія, Марка, Якова, Іоанна. 

 
 
Питання 4. Чому Ісус Христос сотворив перше чудо на свадьбі у Кані Галилейській? 
 
Варіанти відповідей: 

1) Бо хотів благословити свадьбу як діло Боже; 
2) Бо прийшов вже Його час творити чудеса і проповідувати; 
3) Бо Його попросили молоді, так як у них закінчилось вино; 
4) Бо Його попросила Марія, Його мати; 
5) Бо це був прообраз майбутньої євхаристії; 

 
 
Питання 5. На якій мові були написані апостолами книги Нового Заповіту? 
 
Варіанти відповідей: 

1) На арамейській; 
2) На давньоєврейській; 
3) На давньогрецькій; 
4) На сучасній грецькій; 
5) На латинській; 

 
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 
 
Питання 1. Чому Христос казав що донька Іаіра не померла, а заснула? 
 



Варіанти відповідей: 
1) Бо вона насправді не померла; 
2) Щоб всі впевнилися що Ісус Христос її дійсно воскресив із мертвих; 
3) Щоб позлити іудеїв; 
4) Щоб вигнати усіх з кімнати; 
5) Щоб всі впевнилися що Ісус Христос бачить справжнє положення діла. 

 
 
Питання 2. Коли Ісус Христос говорив про хліб небесний, що Він мав на увазі? 
 
Варіанти відповідей: 

1) Ману небесну, якою Бог кормив євреїв у пустелі; 
2) Своє Тіло; 
3) Свою Кров; 
4) Себе; 
5) Хліб на кожен день на нашому трапезному столі. 

 
 
Питання 3. Хто мається на увазі під ягням у притчі Ісуса пр. заблудле ягня? 
 
Варіанти відповідей: 

1) Людство; 
2) Людина що заблукала; 
3) Палі ангели, чи біси; 
4) Ангели Божі; 
5) Сини Божі, чи пророки. 

 
 
Питання 4. У який день Іуда зрадив Ісуса Христа? 
 
Варіанти відповідей: 

1) У понеділок; 
2) У вівторок; 
3) У середу; 
4) У четвер; 
5) У п’ятницю. 

 
 
Питання 5. Хто перший взнав про воскресіння Христове? 
 
Варіанти відповідей: 

1) Апостоли; 
2) Апостол Петро; 
3) Жінки-мироносиці; 
4) Божа мати Марія; 
5) Марія Магдалина. 

 
 
 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ              “Святе Письмо Нового Заповіту”  

 
1. Поняття про Святе Письмо. 
2. Мета написання Святого Письма Нового Заповіту. 
3. Кількість книг Святого Письма Нового Заповіту (перелічити поіменно). 
4. Розділення священних книг Нового Заповіту за їх змістом. 



5. Історія канону священних книг Нового Заповіту. 
6. Мова новозавітних священних книг. 
7. Час написання новозавітних священних книг. 
8. Значення кількості канонічних Євангелій. 
9. Характер та особливості Євангелія від Матвія. 
10. Характер та особливості Євангелія від Марка. 
11. Характер та особливості Євангелія від Луки. 
12. Характер та особливості Євангелія від Івана. 
13. Зачаття Предтечі Христова Івана. 
14. Народження Господа нашого Ісуса Христа. 
15. Хрещення Господнє. 
16. Христос у пустелі. 
17. Перші ученики Христові. 
18. Перше чудо Господнє у Кані Галилейській. 
19. Іван Хреститель у темниці. 
20. Призивання до апостольського служіння Петра, Андрія, Якова, Івана. 
21. Зцілення розслабленого у Капернаумі. 
22. Призивання Матвія. 
23. Зривання колосся у суботу. 
24. Дванадцять апостолів (перечислити поіменно). 
25. Нагорна проповідь. 
26. Притча про сіятеля. 
27. Притча про плевели. 
28. Притча про таємний ріст семені. 
29. Притча про зерно гірчичне. 
30. Притча про закваску. 
31. Притча про багатство, сховане у полі. 
32. Притча про дорогоцінну жемчужну. 
33. Притча про невід, закинутий у море. 
34. Вигнання бісів у землі Гадаринській. 
35. Преображення Господнє. 
36. Притча про заблудлу вівцю. 
37. Притча про немилосердного боржника. 
38. Притча про таланти. 
39. Притча про покликаних на вечерю. 
40. Події Страстного Тижня, Воскресіння Христове. 
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