
Що таке Євангеліє 

Вступ 
Трохи більше ніж сто років тому  редактор в одній англійській 
газети після того як свіжий випуск був у продажі, взяв екземпляр 
газети і побачив в ній непоправну помилку. Дві різні історії були 
випадково об’єднані в одну.  

Одна історія розповідала про запатентовану бійню і ковбасну 
лінію, а інша про зібрання в честь місцевого священика, доктора 
Маджа, під час якого йому вручили тростину з золотим 
наконечником. Ось як виглядала частина розповіді: 

Вчора в гості до доктора Маджа зайшли кілька друзів і після 
розмови раптово схопили порося за задню ногу, і спустили по 
балці в бак з гарячою водою… Після цього він вийшов вперед і 
сказав, що емоції переповняють його, і тому йому залишається 
лише подякувати усім хто зібрався, бо те як така велика 
тварина була розрізана на куски, просто вражає. 

Доктор закінчив свою промову, і той момент апарат підхопив 
його і вся туша свині була розділена швидше, ніж ви про це 
читаєте, а потім все це було перероблено на смачну ковбасу. 

Ця подія надовго залишиться в пам’яті друзів лікаря, як одна з 
найбільш приємних у їхньому житті. Найкращі шматки будуть 
продані по десять пенсів за фунт, і ми переконані, що всі, хто 
мав щастя так довго бути частиною його служіння, залишиться 
задоволеними тим, що з ним так чудово попрощались. 

Християнство – це вість, добра вість. А якщо точніше – найкраща 
вість, з тих які будь коли чув світ. Але тим не менше, ця вість 
набагато важливіша за історію про священика і ковбасу, - часто є 
такою ж заплутаною і спотворенню. 

Те що ми називаємо Євангелієм просто стає нашою традицією, 
нашою культурою, але ми все менше вважаємо її істиною Божою. 

16 – річний хлопець учасник гей параду  розповідає те, як він 
втратив віру: «Я відійшов від релігії коли мені було 13 років, бо 
одного разу я думав про всесвіт і… подумав, що не можу робити 
те, що хочу. Чому – ну ви знаєте – якщо я хочу спати з двома 
дівчатами, чому я не можу цього зробити? Чому я не можу 
робити те, що я хочу? 

Що сказав цей хлопець? «Якщо є Творець, перед яким я несу 
відповідальність, і якщо Він має якісь стандарти і правила, тоді я 
не можу робити усе те що захочу; тому Бога немає, бо це руйнує 
мої плани». 

Його думки достатньо прості і відповідають мисленню більшості 
людей сьогодні: моє життя, і що хочу те з ним і роблю. Якщо я 
щось роблю, те що не подобається Богу, я просто заявлю, що я не 
вірю в Бога. Я не буду ходити в церкву. Я не буду читати Біблію. 

Більшість людей сьогодні коли чують слово Євангеліє реагують 
на це ніби хтось намагається їх кудись втягнути. 

Для більшості людей віра в Бога, або невігласне невірство стало 
їхньою особистою справою.  

Коли ми думаємо про Біблію, про Бога, то часто чуємо наступні 
тези: у кожного своя віра, я вірю в душі, я ходжу в церкву, скільки 
вір є на світі, що не знаєш у що вірити… 

Так є щось таке, що може поставити крапку у цих роздумах?  

Чи можна отримати для себе відповідь. У що вірити?  

Що таке Євангеліє? В чому її суть? Яке має бути моє відношення 
до цього? 



Римлян 1: 16-17 

16. Бо я не соромлюся Радісної Звістки [Христа]; адже вона – 
Божа сила на спасіння кожному, хто вірить: перше – юдеєві, а тоді 
– грекові.  

17. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як 
написано: А праведний вірою житиме. 

Апостол Павло пишучи листа в Рим хоче сказати щось дуже 
важливе. Що важливе не лише для релігійних людей, які 
відвідують синагоги, які є активними в церкві, які знають Святе 
Письмо, але і до тих, хто взагалі ніколи не чув про Бога, ніколи не 
вважав, що це щось варте уваги.  

Що потрібно сказати таким людям. Що вони мають зрозуміти про 
суть Євангелії Ісуса Христа. 

Євангеліє – сила Божа 
Рим збирав скарби і рабів зі всіх колоній. Багаті Римляни 
будували величні будинки, тримали багато рабів, які їм служили, 
щоденно насолоджувались, проводячи час в бані, займаючись 
спортом і дивлячись гладіаторські поєдинки. 

Розповідати їм про Ісуса, який народився у бідній провінції, в 
сім’ї бідного теслі, Який навіть не мав власного дому і помер 
ганебною смертю на хресті, як злочинець – було соромно. Для 
римлян  це все виглядало безумно, в кращому випадку дитячими 
байками. Здавалося, що вони не мають жодної потреби ні в якому 
Євангелії.  

Наш час дуже схожий. Люди цінують багатство, популярність, 
технології, комфорт. Для них Євангеліє дуже примітивне, 
нецікаве і абсолютно не потрібне.  

Римляни дуже пишалися своєю могутністю, але були безсилі 
перед аморальністю, яка в результаті зруйнувала їхню імперію. 

Вони були безсилими, щоб змінити чоловіка, який був жорстоким 
до своєї сім’ в люблячого  чоловіка, батька. Лише Бог має таку 
силу. 

Апостол каже, що Євангеліє – це сила Божа на спасіння 
кожному хто вірує. 

Що мається на увазі, коли йдеться про те що Євангеліє -  
Сила Божа? 

З 99 випадків вживання слова Євангеліє у Новому завіті лише 
Павло використовує це слово 70 разів. 

Євангеліє – містить в собі два поняття, два слова хороший, 
добрий і слово новина, або звістка. Головна ідея слова Євангеліє – 
це добра новина. 

Біблія повна прикладів застосування Божої сили. Бог творить світ 
Своїм словом. Він ставить світила на їхні місця, дає їм імена. Бог 
керує стихіями, якими не може керувати ніхто. 

У зв’язку з цим виникає запитання, а для чого потрібна сила 
Божа в Євангелії? 

Потрібно усвідомити і визнати, що для того, щоб спасти людину 
потрібна Божа Сила. Спасіння – це те що не в силах зробити 
людина. Це справа, яку може зробити лише Бог.  

 



Чи віримо ми у те, що спасіння знаходиться виключно в 
Євангелії?  

Євангеліє, це не просто якась там ще додаткова необхідність. 
Євангеліє це все що потрібно людині.  

Євангеліє це сила (динаміт). Йдеться про таку енергію і потугу, 
яку не можливо зупинити. Не можливо втримати. Євангеліє має 
потужну силу, яка завойовує серця людей.  Євангеліє – це сила 
яка визволяє людину з рабства, яка змінює народи, яка змінює 
історію.  

Євангеліє – це вість у якій все сказано, все вирішено, після якої 
немає сумніву, безсмертна, свята, істинна. Весь прогрес людства, 
всі успіхи в науках, полягали у великому проникненні в глибину 
цієї книги.  

Євангеліє це найбільший скарб, який ми маємо. Це єдина сила, 
яка може дати нам спасіння. 

Коли ми дивимось на наше покоління ми бачимо різних людей – 
культурних і невихованих, розумних і не дуже – але всі вони 
інфіковані гріхом. Вже в молодості пожадливості, аморальність, 
ідолопоклонство, обман, ненависть захоплює людей у свою владу. 
Через те люди не хочуть думати про Бога, їхній розум живитися 
різним гадостями.  

Євангеліє – це всім відомі факти, але від них завжди віє 
новизною. Будь яка новина миттєво стає старою і не актуальною.  

Євангеліє не має потреби в доказах. Коли воно проголошується 
воно саме переконує людей у своїй істинності. Євангеліє не 
можливо заперечити. Тому люди або приймають його, або 
свідомо відкидають.  

 

Розповідають історію про хлопця, який упіймав тигреня. 

Хлопець упіймав тигреня, приніс його додому і посадив у клітку. 
Коли тигр виріс, молодий юнак любив похвалитися, який у нього 
лютий звір. «Да він у тебе зовсім не дикий, - сміялись друзі. – Він 
ручний, як домашній кіт». Тоді хлопець сказав: «Є тільки один 
спосіб дізнатися, який тигр». Посміхнувшись  він поклав руку на 
замок клітки і запитав у своїх друзів: «Хочете перевірити мого 
тигра?» 

Багато думають, що Євангеліє – це давно застаріла легенда. Але 
друзі, Євангеліє і сьогодні потужна сила, яка може радикально 
змінити твоє життя.  

Євангеліє для всіх хто вірить 
Що таке віра? 

Вірити – означає повністю переконатися. Віра маже означати 
твердо триматися погляду. Але найчастіше коли йдеться про віру, 
йдеться про віру в Бога, або Ісуса Христа.  

З цього тексту ми бачимо, що віра це обов’язкова вимога для 
спасіння.  

У Новому Завіті вірити  означає бути впевненим, довіряти, твердо 
надіятися, покладатися. Коли ми віримо в Євангелію, ми 
довіряємо не собі а Богу. 

Вірити – це рішучість поставити Бога вище себе і готовність 
слухатися Бога. 

Віра включає в собі послух від серця. Якщо людина не готова 
слухатися Євангелії, її важко назвати віруючою.  

 



Віра – це не теорія а стиль життя 

17. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як 
написано: А праведний вірою житиме. 

Цей вірш каже, що Божа праведність ( коли людина права перед 
Богом) є результатом віри.  

Іншими словами йдеться про те, що віра потрібна не лише коли 
людина починає вірити Євангелії. Або просто визнає факт 
існування Бога, а віра являється стилем життя.  

Павло цитує Старозавітного пророка Авакума який говорить, що 
праведний вірою житиме. 

Тлумачення Авакума 

Якщо відступиться, Моя душа не матиме вподобання в ньому. А 
праведний житиме вірою… 

Авакума 2:4 

Авакум розповідає про те, що Бог знищить халдеїв (вавилонян). Перед 
цим Бог повідомляє Авакуму, що Вавилон прийде і покарає Юду. 
Вавилоняни були гіршими за юдеїв. Але Бог каже ти не турбуйся про 
це. Довірся Мені 

Цей вірш що цитує Павло говорить про наступне: 

Праведний довіриться Богу, навіть тоді коли все виглядає погано. Бог 
повідомляє, що грішне царство буде зруйноване, а праведні будуть в 
безпеці. 

У дні Авакума віра була гарантією життя. Павло говорить про більше. 
Він каже, що віра має вплив на вічність. Віра є гарантом вічного життя.  

 

 

Що з тими хто не вірить 

Біблія говорить не тільки те, що Євангеліє для тих, хто вірить, але 
попереджує, що Євангеліє проти всіх хто не вірить. 

Євангеліє схоже до монети, на якій з одного боку – прощення і 
життя, а з іншого – осуд і смерть. Євангеліє це не спасіння для 
всіх, але для тих хто вірить. 

Для всіх решту Євангеліє – це смертний вирок, остійне 
нагадування людям, що вони в небезпеці. Що Божий гнів 
перебуває над ними. Тому і світ не любить Євангелії, робить все, 
щоб Євангеліє не читали, не знали, не слухали.  

Люди, які звіщають Євангеліє як дим для очей, люди намагаються 
всіма силами зупинити проповідь. Або просто не слухати.  

Євангеліє – це твоя персональна справа. Ти не можеш від нього 
відмовитись, що не чув і не мав можливості. Ти можеш прийняти 
його вірою. Довірившись і взявши його за основу свого життя. 
Для цього потрібно прийняти рішення. Рішення прийняти 
Євангеліє Ісуса Христа.  

Євангеліє відкриває праведність Божу 
Що таке праведність? 

По відношенню Бога – праведність означає правильне буття. Це 
абсолютна правота у всьому. Бог у всьому прав. Божа правда – це 
прояв Його святості.  

Бог у Біблії представляється як справедливий і праведний. Термін 
яким позначено праведність походить від річної тростини, яку 
використовували в якості інструменту виміру і оцінки 
горизонтальної прямолінійності стін, загорож. Бог обрав цей 
термін, щоб в образній формі описати Його природу. 



Бог є еталоном, ( лінійкою), через яку все оцінюється в цьому 
світі.  

Тому Бог має право судити, бо має правильну оцінку всього і 
всьому. 

Євангеліє відкриває нам вражаючі істину. Якщо людина ввірує в 
Євангелію, то Бог буде вважати цю людину правою, хоч ця 
людина і не права. 

В Біблії описується епізод у якому чоловік повірив Богу, і Бог 
став до нього ставитись як до праведного – це про Авраама. 

Праведність Божа відкривається через Євангеліє. Іншими 
словами, Бог може змінити ставлення до нас, коли у нас зміниться 
ставлення до Євангелії. 

Ще до навернення Павло думав, що людина стає праведною 
своїми вчинками. Сьогодні багато людей так само вважають. 
Думають, що важливо носити хрестик на тілі, мати іконку в 
машині, бути на службі в Різдво або на Пасху. Але це все не має 
жодного відношення до віри і до Бога.  

Після зустрічі з Ісусом Павло каже, що праведність явилась через 
вірність Ісуса Христа. Люди тепер можуть стати праведними, 
якщо зрозуміють і приймуть те, що Бог зробив для них через 
Свого Сина. 

Господь праведний, тому і Христос прийшов до людей, щоб 
навчити, зцілити, звільнити від гріхів. Ця милість була настільки 
велика, що вони не змогли її розпізнати і відкинули.  

А що якби? Якби кожен з нас прийняв рішення прийняти 
Євангеліє і продемонструвати його своїм життям. Якби кожен 
сказав Богу: «Використовуй мене. Я хочу бути Твоїм 
інструментом» 

Висновок 

Сучасний світ – це світ величезної кількості ідей, теорій, які 
змагаються за нашу увагу.  

Але серед цього всього є одна важлива правда, яка обов’язкова до 
розуміння і прийняття – це Євангеліє Ісуса Христа. Ця вість – 
потужний прояв Божої сили в церкві і у житті віруючої людини. 

Оскільки Євангеліє – це головне послання Бога людям, то воно 
потребує реакції від нас. 

Що означає прийняти Євангеліє 

1. Прийняти – це відкинути інше 

Коли людина приймає Євангеліє вона відкидає все, що пропонує 
світ. Прийняти Євангеліє означає жити у відповідністю з нею.  

2. Прийняти Євангеліє це вірити, що єдиний шлях до 
примирення з Богом пролягає через жертву Ісуса Христа. 

В нашому суспільстві вважають легковажним того, у кого немає 
запасного плану. Але це те що має зробити людина яка приймає 
Євангеліє. Іти за Ісусом – це відкинути всяку надію на щось інше.  

3. Прийняти Євангеліє це повністю підкорити себе Ісусу 
Христу. 

Бог не закликає людей зробити Ісуса Богом. Бог повеліває людям 
жити в абсолютному послуху Господу, Якого Він поставив.  

• Вихід з ситуації яка склалась – Євангеліє 
• Обов’язкова вимога – віра 
• Важливий результат - праведність 
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