
«ЄВАНГЕЛІЄ» означає «ГАРНА НОВИНА» 

Євангеліє, Добра Новина 

«На початку Бог створив Небо та землю». (Буття 1:1) 

Для розуміння доброї новини важливо засвоїти, що наш матеріальний світ – 
не є випадковістю. Ця цитата говорить нам про задум Творця про певний 
порядок подій при створенні Землі. На третій день Він створив рослини а 
потім найпростіші живі істоти. Кожне створіння має генетичну інформаційну 
систему, необхідну для відтворення та розмноження. Риби від початку були 
рибами, а мавпочки залишились мавпочками від самого початку. Потім Бог 
створив людей, які відрізнялись від усього тваринного світу. 

«І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як 
чоловіка та жінку створив їх». (Буття 1:27) 

До перших людей Бог ставився з ласкою та добром. 

«І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, 
і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і 
над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!» 
(Буття 1:28) 

Отже ми можемо зрозуміти, що не походимо від тварин. А ще важливіше, ми 
усвідомлюємо, що життя – не просто без причинне існування у світі. Ми 
живемо для виконання певної мети, даної нам від Бога. 

Успішність того, як людство дбає про себе полягає просто у виконанні 
постанов Того, хто створив людство. Але вже перші люди в певний момент 
не послухались Бога, через що тепер кожен відчуває на собі наслідки того, 
що у нас присутнє зло. Шкодуючи через те, що сталося, Слово Боже каже: 

«Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом 
смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили». 
(Послання до Римлян 5:12) 

Слово гріх означає «не влучити у ціль». Тобто кожна людина так чи інакше 
не влучає в ту ціль, яка поставлена праведним Богом для всіх людей. 

Ми далекі нащадки Адама, того, хто не послухався Бога. Через батьків, ми 
успадкували Адамову природу – ми теж маємо у собі схильність до того, щоб 
робити зло, хоча прагнемо робити добро. Тому ніхто з людей не в змозі 
постійно чинити тільки правду й уникати гріха. Святе Письмо каже: 



«Як написано: Нема праведного ані одного» (Послання до Римлян 3:10) 

Ми можемо мати добрі думки, гарні слова та вчинки. Але через успадковану 
природу ми постійно, час від часу, думаємо, кажемо чи робимо щось погане. 
Ось, що каже Біблія: 

«Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави» (Послання до Римлян 3:23) 

Всі приречені і самі себе врятувати не можуть ніякою кількістю добрих 
вчинків чи релігійними обрядами. Просто тому, що нашу природу, яка 
чинить зле, не змінить ніщо з того, що є у нас. 

Але Євангеліє дійсно означає «гарна новина». Ця чудова новина саме у 
тому,що Господь, Бог та Творець землі та життя Сам знайшов вихід для 
людства та особисто для кожного. 

Дотримання релігійних обрядів не є достатньою жертвою чи відплатою за 
наші гріхи. Тільки Божественне та надприродне втручання могло все 
виправити, 

«Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з Своєї 
милості». (Послання до Тита 3:5, 6) 

Пророк Ісая написав і про нашу проблему, і про задум Спасителя: 

«Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну 
дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх нас!» (Ісая 53:6) 

Стародавні пророки казали людям Божим, що Бог знайде того, хто викупить 
людей від гріховної природи. 

Ісус Христос, Божий Син засвідчив про цю історичну для людства подію: 

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». (Івана 3:16) 

Добра новина полягає у тому, що Ісус зробив усе необхідне, як написано у 
Новому Заповіті: 

«Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради 
наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він 
воскрес за Писанням». (1 Послання до Коринтян 15:3, 4) 

У цьому суть Євангелії. Ісус Христос, Божий Син був розіп’ятий на хресті, 
щоб нас вже не наказували за наші гріхи. 



«Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми 
Божою правдою в Нім!» (Друге Послання до Коринтян 5:21) 

«Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для 
гріхів та для праведности жили; Його ранами ви вздоровилися». (1 
Петра 2:24) 

Він помер, Його поховали, та на третій день Він воскрес. Своєю смертю Він 
сплатив ціну усіх наших гріхів, але перемогою над смертю Він довів, що 
сильніший за неї. Це означає, що ті з нас, хто вірять Ісусу Христу та 
довіряють отримають не тільки прощення гріхів, але й вічне життя. 

Колись Марта говорила з Ісусом про смерть її брата: 

«Промовив до неї Ісус: Я воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, хоч і 
вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре». 
(Івана 11:25, 26) 

Божий задум щодо нашого спасіння був здійснений 2000 років назад. Святе 
Письмо докладно розповідає про все, що трапилось. Протягом подальшої 
історії Добра Новина розповсюджувалась серед людей. Тепер воно дійшло до 
нас і до вас. Тепер можна відкласти релігійні обряди та прийняти віру у 
спасіння та змінити нашу внутрішню природу. 

«Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не 
від діл, щоб ніхто не хвалився». (Послання до Ефесян 2:8, 9) 

І якщо будь-хто запитує: «Що робити,щоб спастись та отримати прощення 
гріхів?», ось, що відповідає Писання: 

«Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти». (Дії 16:31) 

Про Ісуса також написано: 

«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що 
вірять у Ймення Його» (Івана 1:12) 

Апостол Павло також пише: 

«Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш 
вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся,  
бо серцем віруємо для праведности, а устами сповідуємо для спасіння». 
(Послання до Римлян 10:9, 10) 



Ви можете отримати спасіння саме сьогодні і почати нове вічне життя 
віруючої людини, яка довіряє Ісусу Христу, Божому Сину. 

«Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасенний». (Послання до 
Римлян 10:13) 

	  


