Не лише проповідь має живитися Божим Словом. Уся
євангелізація базується на цьому Слові, яке слухають,
над яким роздумують, яким живуть, яке почитають
і яке засвідчують. Святе Письмо є джерелом євангелізації. Тому необхідно постійно виховуватися в слуханні Слова. Церква не євангелізує, якщо не дозволяє
себе постійно євангелізувати.
Необхідно, щоб Слово Боже «дедалі більше ставало
основою всієї діяльності Церкви». Слово Боже, яке
слухають і почитають, насамперед в Євхаристії, живить і внутрішньо зміцнює християн і робить їх здатними по-справжньому свідчити Євангеліє в щоденному
житті. Ми вже давно подолали старе протиставлення
між Словом і Таїнством. Слово - проголошене, живе й
діяльне - готує до прийняття Таїнства, а в Таїнстві це
Слово осягає свою найбільшу дієвість.
Вивчення Святого Письма має бути дверима, відкритими для всіх віруючих. Основне, щоб об’явлене
Слово глибоко збагатило катехизацію і всі зусилля з
передавання віри. Євангелізація вимагає близькості зі
Словом Божим, а це зобов’язує, щоб єпархії, парохії
та всі католицькі об’єднання забезпечували серйозне
і постійне вивчення Біблії, а також сприяли особистому і спільному молитовному читанню Слова Божого.
Ми не шукаємо Бога, блукаючи навмання в темряві,
і не мусимо чекати, щоби Бог звернув до нас слово,
тому що «Бог уже промовив, Він більше не є великим
незнаним, а вже об’явив самого себе». Приймімо ж
величний скарб об’явленого Слова.
Святіший Отець Франциск
Апостольське повчання
«Радість Євангелія», пп. 174-175.
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Структура
Євангелія від Матея
І. Народження і дитинство Ісуса
(1,1–2,23)
Родовід Ісуса Христа (1,1–17)
Йосиф приймає на себе батьківство Ісуса (1,18–25)
Відвідини мудреців зі Сходу (2,1–12)
Втеча до Єгипту і вбивство немовлят (2,13–18)
Повернення з Єгипту до Назарета (2,19–23)

ІІ. Проголошення Божого Царства
(3,1–7,29)
1. Розповідна секція (3,1–4,25)
Проповідь Івана Хрестителя (3,1–12)
Хрещення Ісуса (3,13–17)
Спокуси в пустині (4,1–11)
Повернення до Галилеї (4,12–17)
Покликання перших чотирьох учнів (4,18–22)
Ісус навчає і оздоровляє (4,23–25)
2. Нагірна проповідь (5,1–7,29)
Блаженства (5,1–12)
Сіль землі і світло світу (5,13–16)
Здійснення закону (5,17–19)
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Нова праведність більша за стародавню (5,20–48)
Давати милостиню в тайні (6,1–4)
Молитися в тайні (6,5-6)
Правдива молитва. Отче наш (6,7–15)
Постити в тайні (6,16–18)
Правдвивий скарб (6,19–21)
Око — світильник тіла (6,22–23)
Бог і гроші (6,24)
Довіритися Проведінню (6,25–34)
Не судити (7,1–5)
Не зневажати священних речей (7,6)
Сила молитви (7,7–11)
Золоте правило (7,12)
Дві дороги (7,13–14)
Лжепророки (7,15–20)
Правдиві учні (7,21–27)
Здивування натовпу (7,28–29)

ІІІ. Проповідь Божого Царства
(8,1–10,42)
1. Розповідна секція (8,1–9,38)
Оздоровлення прокаженого (8,1–4)
Оздоровлення слуги сотника (8,5–13)
Оздоровлення тещі Петра (8,14–15)
Різні оздоровлення (8,16–17)
Вимоги апостольського покликання (8,18–22)
Утихомирення бурі (8,23–27)
Гадаринські біснуваті (8,28–34)
Оздоровлення розслабленого (9,1–8)
Покликання Матея (9,9)
Обід із грішниками (9,10–13)
Дискусія про піст (9,14–17)
Оздоровлення кровоточивої та воскресіння дочки начальника (9,18–26)
Оздоровлення двох сліпих (9,27–31)
Оздоровлення німого біснуватого (9,32–34)
Жалюгідна ситуація народу (9,35–38)
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2. Апостольська (місійна) проповідь (10,1–42)
Післанництво Дванадцятьох (10,1–15)
Місіонарі будуть переслідувані (10,16–25)
Говорити відкрито і без страху (10,26–33)
Ісус — причина непорозумінь (10,34–36)
Зректися себе самого, щоб іти за Ісусом (10,37–39)
Висновок апостольської (місійної) проповіді
(10,40–42)

ІV. Таїнство Божого Царства
(11,1–13,52)
1. Розповідна секція (11,2–12,50)
Питання Йоана Хрестителя й Ісусове свідчення
про нього (11,2–15)
Думка Ісуса про сучасне йому покоління (11,16–19)
Звіщення нещастя для приозерних міст (11,20–24)
Євангеліє відкривається малим. Отець і Син
(11,25–27)
Ісус — Господь легкого ярма (11,28–30)
Апостоли зривають колосся в суботу (12,1–8)
Оздоровлення сухорукого (12,9–14)
Ісус є «Господнім слугою» (12,15–21)
Ісус та Велзевул (12,22–32)
Слова виявляють серце (12,33–37)
Знак Йони (12,38–42)
Повернення нечистого духа (12,43–45)
Правдива Ісусова родина (12,46–50)
2. Проповідь у притчах (13,1–52)
Вступ (13,1–3а)
Притча про сіяча (13,3б–9)
Чому Ісус говорить у притчах (13,10–17)
Пояснення притчі про сіяча (13,18–23)
Притча про кукіль (13,24–30)
Притча про гірчичне зерно (13,31–32)
Притча про закваску (13,33)
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Люди слухають лише притчі (13,34–35)
Пояснення притчі про кукіль (13,36–43)
Притча про скарб та перлину (13,44–46)
Притча про невід (13,47–50)
Висновок (13,51–52)

Прощення образ (18,21–22)
Притча про немилосердного слугу (18,23–35)

V. Церква — первень Царства Небесного
(13,53–18,35)

1. Розповідна секція (19,1–23,39)

1. Розповідна секція (13,53–17,27)
Ісус у Назареті (13,53–58)
Ірод й Ісус (14,1–2)
Смерть Йоана Хрестителя (14,3–12)
Перше помноження хлібів (14,13–21)
Ісус іде водою і Петро з ним (14,22–33)
Оздоровлення в генезаретській землі (14,34–36)
Дискусії про фарисейські передання (15,1–9)
Наука про чисте й нечисте (15,10–20)
Оздоровлення дочки ханаанянки (15,21–28)
Численні оздоровлення біля озера (15,29–31)
Друге помноження хлібів (15,32–39)
Від Ісуса очікують знаку з неба (16,1–4)
Фарисейська і садукейська закваска (16,5–12)
Віровизнання Петра і його першенство (16,13–20)
Перше свідчення страстей (16,21–23)
Вимоги, щоб іти за Ісусом (16,24–28)
Переображення (17,1–8)
Учні запитують про Іллю (17,9–13)
Біснуватий епілептик (17,14–21)
Друге звіщення страстей (17,22–23)
Ісус і Петро дають податок на храм (17,24–27)
2. Проповідь про Церкву (18,1–35)
Хто більший у Царстві Небеснім (18,1–4)
Згіршення (18,5–11)
Вівця, що заблукала (18,12–14)
Виправлення брата (18,15–18)
Спільна молитва (18,19–20)
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VІ. Близький прихід Царства Небесного
(19,1–25,46)

Питання розлучення (19,1–9)
Добровільна стриманість (19,10–12)
Ісус і діти (19,13–15)
Багатий юнак (19,16–22)
Небезпека багатства (19,23–26)
Обіцяна нагорода за зречення (19,27–30)
Притча про робітників у винограднику (20,1–16)
Третє звіщення страстей (20,17–19)
Прохання матері синів Заведея (20,20–23)
Князі мають служити (20,24–28)
Два єрихонські сліпці (20,29–34)
Месіянський в’їзд до Єрусалима (21,1–11)
Ісус виганяє торгівців із храму (21,12–17)
Безплідна смоковниця. Віра і молитва (21,18–22)
Зауваження юдеїв стосовно авторитету Ісуса
(21,23–27)
Притча про двох синів (21,28–32)
Притча про виноградарів–убивць (21,33–46)
Притча про весільний бенкет (22,1–14)
Податок кесареві (22,15–22)
Воскресіння мертвих (22,23–33)
Найбільша заповідь (22,34–40)
Христос — Син і Господь Давида (22,41–46)
Лицемірство й суєта книжників та фарисеїв (23,1–12)
Сім проклять для книжників і фарисеїв (23,13–32)
Злочини і неминучі кари (23,33–36)
Звернення Ісуса до Єрусалима (23,37–39)
2. Есхатологічна проповідь (24,1–25,46)
Вступ (24,1–3)
Початок страждань (24,4–14)
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Велика скорбота Єрусалима (24,15–25)
Прихід Сина Чоловічого буде провіщений (24,26–28)
Космічні виміри цієї події (24,29–31)
Притча про смоковницю (24,32–36)
Чувати, щоб не бути заскоченим (24,37–44)
Притча про вірного і мудрого слугу (24,45–51)
Притча про десять дів (25,1–13)
Притча про таланти (25,14–30)
Страшний суд (25,31–46)

VІІ. Страсті і воскресіння
(26,1–28,20)
Змова проти Ісуса (26,1–5)
Намащення Ісуса миром у Витанії (26,6–13)
Зрада Юди (26,14–16)
Приготування Пасхи (26,17–19)
Звіщення зради Юди (26,20–25)
Установлення Євхаристії (26,26–29)
Ісус прорікає відречення Петра (26,30–35)
У Гетсиманії (26,36–46)
Ув’язнення Ісуса (26,47–56)
Ісус перед синедріоном (26,57–68)
Відречення Петра (26,69–75)
Ісуса ведуть до Пилата (27,1–2)
Смерть Юди (27,3–10)
Ісус перед Пилатом (27,11–26)
Терновий вінець (27,27–31)
Розп’яття (27,32–38)
Глузування з Ісуса на хресті (27,39–44)
Смерть Ісуса (27,45–56)
Похорон (27,57–61)
Сторожа біля гробу (27,62–66)
Порожній гріб. Вістка ангела (28,1–8)
Ісус з’являється жінкам (28,9–10)
Зловживання владою юдейських старійшин
(28,11–15)
Поява Ісуса в Галилеї і вселенське посланництво
(28,16–20)
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Молитви перед читанням
Святого Письма
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 р.).
Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе
Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що
всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя
подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від
усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте
Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас (3 р.).

Славослов’я
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Свя13

