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Євангелія
Матвія • Марка • Луки • Івана

Яку найкращу новину ви коли-небудь чули? 
Можливо, прийшов лист про стипендію для 
навчання в коледжі вашої мрії. Або вам по-

дзвонив син чи донька і повідомили про народження 
внука. Це прекрасна новина! Чи записка від лікаря 
про те, що після терапії ознак раку більше не спосте-
рігається. Дійсно хороша новина.
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Перші чотири книги Нового Заповіту – це Євангелія 
від Матвія, Марка, Луки та Івана. Слово “Євангеліє” 
з грецької мови перекладається як “добра новина”. 
Книги називаються Євангеліями, тому що вони пові-
домляють найважливішу звістку всіх часів: Бог увій-
шов у історію людства в особі Ісуса Христа, щоб при-
нести порятунок світу!

Марк Штраус
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Знайомство  
з Євангеліями

Ми всі любимо отримувати хороші но-
вини. Іноді приходить така новина: хо-
роше стало ще кращим. А іноді вона за-

палює світло надії у, здавалось би, безвихідному ста-
новищі. Ось це і є Євангеліє. Це добра новина, яка 
дарує надію світові, який відчайдушно її потребує. 
Євангеліє – це новина про те, що Бог спасає людей.

Після того, як Адам і Єва згрішили в Едемському 
саду, люди були відчужені від Бога, відокремлені від 
свого Творця. Але Бог по Своїй милості створив план 
спасіння. Старозавітні пророки звіщали про цей план 
і передбачали прихід Визволителя – Месії , Який  

Один
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принесе світу спасіння й відновлення. Слово, яке вони 
часто використовували, щоб описати це спасіння, 
було “Євангеліє” або “благовістя”. Пророк Ісая писав: 

“Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає 
про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, 
що говорить Сіонові: Царює твій Бог!” (ІС. 52:7).

Суть доброї новини полягає в тому, що Бог обі-
цяв прийти і спасти Свій народ, відновити зруй-
новані стосунки з Ним. На початку Свого служіння 
Ісус скористався мовою пророка Ісаї: “Збулися часи, 
і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте 
в Євангелію!” (МР. 1:15). Після смерті за наші гріхи й во-
скресіння Ісус дав повеління Своїм учням, щоб зві-
щали всьому світу про звершене спасіння. Слово, яке 
вони використовували для опису цієї звістки, зви-
чайно було “Добра звістка/Євангеліє”. Апостол Павло 
пише церкві в Солунях: “Бо наша Євангелія (єванге-
ліон) не була для вас тільки у слові, а й у силі, і в Дусі 
Святім, і з великим упевненням” (1 СОЛ. 1:5).

Той факт, що Євангеліє з самого початку було усно 
проголошуваною звісткою , вчить нас важливій іс-
тині про природу цих чотирьох книг. Євангелія – це 
не вкриті пилом фоліанти про початок християнства. 
Це навіть не біографія Ісуса. Ці книги стали записа-
ними (Євангеліє від Луки – основане на ретельному 
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  Месія – єврейське слово, що означає “Помазаник” . З грець-
кої перекладається як “Христос” . В іудаїзмі це Божий посла-
нець, який принесе визволення своєму народу .



дослідженні) версіями проголошення спасіння. Як го-
ворить Іван у своєму Євангелії:

“Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присут-
ності учнів Своїх, що в книзі оцій не записані. Це 
ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, 
Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в Ім’я 
Його!” (ІВ. 20:30-31).

Стародавні суспільства, не дивлячись на наявність 
письмових джерел, в основному користувалися усним 
способом передачі новин і відомостей.

Іван пише не тільки для того, щоб люди дізналися 
правду про Ісуса. Він закликає їх до віри в Нього.

Чим є Євангеліє? При читанні будь-якої книги 
чи літературного твору спершу треба задати собі пи-
тання: “Що я читаю?” Літературний жанр показує, що 
ви читаєте. Уявіть собі ряд текстів, які ви можете про-
читати протягом дня. Зранку ви берете газету чи за-
ходите на сайт новин в Інтернеті й читаєте події дня. 
Ви очікуєте, що цей матеріал буде достовірним й істо-
рично точним. Трохи пізніше ви проходите повз касу 
продуктового магазину й бачите бульварну газету 
з заголовком: “Прибульці вторглися в Нью-Йорк!”

Ви не панікуєте, тому що знаєте: це просто спосіб 
привернути вашу увагу (й переконати щось придбати). 
Ви приходите додому й відкриваєте свою електронну 

5Знайомство з Євангеліями 

  Стародавні суспільства, не дивлячись на наявність пись-
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пошту, а там лист, набраний великими літерами: “Ви 
виграли мільйон доларів!” Зрозуміло, що ви всерйоз це 
не сприймаєте, бо знаєте, що хтось хоче скористатися 
вами й вашими грошима. А от рахунок за електроенер-
гію ви прочитаєте уважно, знаючи, що проігнорувавши 
його, вам відключать світло. Протягом дня ми постійно 
аналізуємо літературні жанри і їх важливість.

Отже, який вид літератури представляють із себе 
Євангелія? На що треба звернути увагу? Тут потрібно 
розібратися в наступних трьох категоріях: історія, 
розповідь, богослов’я.

Перш за все, Євангелія є історичними документами . 
Це означає, що в них описані реальні місця і події, а їх 
призначення – дати дійсні історичні факти. Автори 
цих книг не переписували легенди, міфи, байки. Вони 
були впевненими, що описувані ними події дійсно 
відбувалися. Зокрема, Лука чітко говорить про це 
з  самого початку. Він стверджує, що “докладно роз-
відавши, забажав описати” те, аби читачі були впев-
нені в достовірності прочитаного (ЛК. 1:1-4). Іван також 

  На сьогоднішній день ми маємо приблизно 5500 повних або 
часткових копій Нового Заповіту . Найраніша відома повна 
версія з’явилася через 225 років після написання оригіналу . 
Найдревніша з неповних версій датується 114 роком н . е . Це 
означає, що між найранішим текстом і оригіналом – не біль-
ше п’ятдесяти років . “Не більше”, тому що лікар Ден Воллес 
і група дослідників із Центру вивчення новозавітних сувоїв 
вважають, що вік одного з фрагментів Євангелія від Марка 
датується першим століттям .

6 ЄВАНГЕ ЛІЯ



підкреслює важливість свідчень очевидців: “Це той 
учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо 
ми, що правдиве свідоцтво його!” (ІВ. 21:24). 

Це питання є важливим, тому що істина христи-
янства залежить від історичності описаних єванге-
лістами подій. У Євангеліях Ісус дивовижно заявляє 
про Себе, кажучи, що Він – Месія, Спаситель світу. 
Воскресіння Ісуса Христа з мертвих є підтверджен-
ням усіх Його тверджень. Якщо Ісус не воскрес, тоді 
християнство – обман. Або, як каже апостол Павло: 
“Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша да-
ремна, даремна також віра ваша!” (1 КОР. 15:14). У при-
роді Євангелій вкрай важливо, що вони історично 
підтверджені.

Однак при цьому Євангелія – особливий вид істо-
ричних документів. Це історичні послання, тобто істо-
рія в них представлена у вигляді розповідей. У всіх роз-
повідях є свої особливості, такі як сюжет, персонажі, 
місце подій. Історія має сенс завдяки своєму сюжету, 
який показує хід подій і їхній розвиток. Зазвичай сю-
жет будується на конфлікті. Виникає проблема, яку не-
обхідно вирішити. Далі, як правило, йде кульмінація 
і розв’язка. Те ж саме і в Євангеліях. Спочатку вихо-
дить на сцену Ісус і заявляє про Себе. Конфлікт вини-
кає, коли сатана, демони, релігійні лідери, а зрештою 
і римська влада кидають Йому виклик. У всіх чотирьох 
Євангеліях Ісус являється головним героєм, а сатана 
і релігійні лідери – опонентами. Кульмінацією явля-
ється розп’яття, а розв’язкою – воскресіння.

Проте, хоча всі чотири Євангелія розповідають 
одну і ту ж основну історію про Ісуса Христа, кожен 
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автор описує її по-особливому, розвиваючи свій сю-
жет в унікальних напрямках, певним чином описуючи 
персонажів і підкреслюючи деякі обставини і теми. 
Подумайте, з чого починається кожне Євангеліє.

Матвій починає з родоводу, який підтверджував за-
конне царське походження Ісуса. Марк одразу починає 
з проповіді Івана Хрестителя й служіння Ісуса Христа. 
Лука починає з офіційного літературного вступу, опи-
суючи його досягнення як історика. У Івана міститься 
великий богословський пролог, у якому Ісус – це вічне 
“Слово” (Логос), яке стало людиною, щоб зробити нас 
дітьми Божими. Кожний вступ піднімає теми, важливі 
для автора Євангелія.

Святий Дух – третя особа Трійці. Святий Дух – це 
Той, Кого Ісус обіцяв учням, що буде перебувати з ни-
ми (див. ІВ. 14:16). Він той, Хто надихав авторів Святого 
Письма (див. 2 ТИМ. 3:16; 2 ПЕТ. 1:21).

Ця істина дуже важлива. Святий Дух  дав нам чо-
тири Євангелія, а не одне. Кожен автор хотів передати 
особливу історію, схожу, але відмінну від інших трьох. 
У історії церкви була прикра тенденція “гармонізу-
вати” Євангелія, поєднати їх в єдине послання. У цих 
спроб був благородний мотив – розповісти “цілу істо-
рію”. Небезпека полягає в тому, що, вирізаючи і по-
єднуючи частини Євангелія, ми ризикуємо втратити 
або навіть спотворити унікальну точку зору кожного 
Євангелія. Беручи чотири Богом натхненні шедеври 
і об’єднуючи їх в нову історію, можна втратити уні-
кальну звістку, яку Святий Дух хотів повідомити 
Церкві в кожнім з Євангелій. Важливо поважати уні-
кальність та історичну цілісність кожного Євангелія.
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Це підводить нас до третього ключового поняття. 
Євангелія – це не тільки історія і розповідь, а й тео-
логія. Це означає, що Євангелія – це натхненні вірою 
документи, написані тими, хто пристрасно вірив, що 
Ісус був Спасителем світу. Як зазначалося вище, Іван 
найбільш точно говорить про ціль свого послання:  
“…щоб ви ввірували…” (ІВ. 20:30-31). Лука також хоче, 
щоб його читач “пізнав… істоту науки, якої навчився” 
(ЛК. 1:4). Матвій, Марк, Лука та Іван не сумнівалися в іс-
тинності свого послання і хотіли, щоб кожен знайшов 
спасіння, яке приніс Ісус.

Чотири портрети одного Ісуса. Те, що ми 
сказали про унікальність кожного Євангелія, допо-
магає пояснити, чому в нас чотири замість одного. 
Святий Дух хотів дати церкві багатогранне уявлення 
про те, Ким був Ісус.

Одне з найбільш приголомшливих кінематогра-
фічних досягнень – формат IMAX. Численні камери 
створюють огляд у 360°. У глядачів захоплює дух, коли 
вони проїжджають над містом, горою або океаном. 
Чотири Євангелія показують нам захоплюючий, в 360° 
вид на Ісуса Христа, щоб отримати повне розуміння 
того, Хто Він такий і для чого прийшов. У наступних 
чотирьох розділах ми розглянемо унікальний портрет 
Ісуса в кожному з Євангелій.

  Святий Дух – третя особа Трійці . Святий Дух –  
це Той, Кого Ісус обіцяв учням, що буде перебувати з ними  
(див . ІВ . 14:16) . Він той, Хто надихав авторів Святого  
Письма (див . 2 ТИМ . 3:16; 2 ПЕТ . 1:21) .
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Євангеліє від Матвія
Євангеліє Месії, Царя Юдейського

У моєму дитинстві найбільш очікуваним 
днем було... Різдво! Мені подобалося все: 
прикрашати ялинку, розвішувати гірлянди, 

їсти смажену індичку з журавлинним соусом та гар-
бузовий пиріг! І, звичайно ж, очікування появи ігра-
шок під ялинкою. Каталог різдвяних товарів з’являвся 
десь на День Подяки. Ми з братами намагалися ді-
стати його першими і з нетерпінням відкривали роз-
діл іграшок, щоб вибрати найкращі. Потім весь місяць 
ми проводили в нетерплячому очікуванні Різдва.

Два
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Євангеліє від Матвія починається з очікування 
Різдва… першого Різдва! Століттями євреї були під 
владою інших держав – ассірійців, вавилонян, пер-
сів, греків, а тепер і римлян. Ізраїль з нетерпінням 
чекав того дня, коли Бог пришле Месію, який звіль-
нить їх від цього гноблення і знову поверне їм велич 
і процвітання. Матвій починає з проголошення, що 
цей день настав! “Книга родоводу Ісуса Христа, Сина 
Давидового, Сина Авраамового” (МТ. 1:1). 

Євангеліє від Матвія, ймовірно, не перше з на-
писаних (більш раннім вважається Євангеліє від 
Марка), однак воно традиційно розміщується на по-
чатку Нового Заповіту. Це цілком закономірно, адже 
воно глибоко закорінене в Старий Заповіт та іудаїзм. 
Виглядає так, наче Малахія, останній із старозавітних 
пророків, долає століття і передає пророчу естафету 
Матвію, який заявляє, що час, нарешті, настав.

Основна тема Матвія – обітниця та її виконання. 
Обіцянки Бога принести Спасителя Ізраїлю і світу 
справдилися через Месію Ісуса. Ця тема виконання 
розкривається в Євангелії від Матвія в декількох на-
прямках. Давайте подивимося на три з них: родовід, 
посилання на пророцтва і типологія.

Родовід (1:1-17). На Заході люди схильні розгля-
дати родоводи як щось досить нудне і стомлююче. 
Стислий варіант Біблії від Reader’s Digest навіть вида-
лив більшість із них! Але родовід, який надає Матвій, 
неймовірно захоплюючий. Це – ключ до розуміння 
того, Ким є Ісус, і що Він прийшов зробити. Матвій 
починає родовід з визначення Ісуса як “Христа, Сина 
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Давидового, Сина Авраамового”. Всі ці терміни ма-
ють величезне значення. “Месія” або “Христос” озна-
чає “Помазаник”. Помазання священною оливою було 
способом посвячення вождя (особливо царя) для ви-
конання особливого завдання, поставленого Богом. 
В іудаїзмі термін “Месія” став використовуватися по 
відношенню до Царя останніх часів, обраного Богом 
для виконання Його спасіння.

Титул “Син Давида” нагадує читачеві, що майже за 
1000 років до Матвія Бог пообіцяв царю Давиду, що 
одного разу Він піднесе його Нащадка, Який справед-
ливо і праведно царюватиме вічно на Своєму пре-
столі (2 САМ. 7:11-16). Коли Ізраїль був пригнічений, про-
роки знову і знову  піднімали тему “месіанської надії” 
(ІС. 9:6-7; 11:1-5; ЄР. 23:5-6; 33:15-16; ЄЗ. 37:24-25).

Також титул “Син Авраама” нагадує про обітницю, 
яку Бог уклав з Авраамом за тисячу років до часів 
Давида (БУТ. 12, 15, 17). Бог пообіцяв Аврааму, що він 
буде батьком великого народу (Ізраїля), і що всі на-
роди будуть благословенні через його Нащадка. Отже, 
Месія Ісус принесе благословення спасіння не тільки 
Ізраїлю, але і всьому світу.

Разом ці титули і родовід показують нам, що Ісус – 
це кульмінація історії людства, Спаситель світу.

Посилання на пророцтва. Крім родоводу, 
який робить законним утвердження Ісуса на звання 
Месії, Матвій регулярно показує, що все, що відбува-
ється – це виконання Писання. В Ісусі історія Ізраїлю 
досягає повноти. Десять разів він повторює щось на 
зразок: “Щоб справдилось те, що сказав був пророк”.   
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Матвія Подія Пророцтво

1:22-23 Непорочне зачаття Ісаї 7:14

2:15 Втеча до Єгипту й повернення Осії 11:1

2:17-18 Побиття немовлят Єремії 31:15

2:23 Дитинство в Назареті
 Незаписане 

  пророцтво

4:14-16 Служіння в Галілеї Ісаї 9:2

8:17 Зцілення хворих Ісаї 53:4

12:17-21 Служіння раба Ісаї 42:1-4

13:35 Навчання в притчах 
 Псалом 78:2 

  2 Хр. 29:30

21:4-5 Вхід до Єрусалима Захарії 9:9

27:9-10 Зрада за тридцять срібняків Зах. 11:12-13

На додаток до цього, Матвій багато разів гово-
рить про те, що уривки зі Старого Заповіту виповни-
лися в Христі, хоч і без чітких цитат. Багато уривків 
прямо стосувалися Ісуса, а інші були прообразами. 
Це називається типологія, тобто коли щось, що відбу-
лося в минулому, стало провіщенням того, що випов-
нилося в Христі. Люди або події стали вказівками на 
майбутнього Месію (див. вище, наприклад, ОС. 11:1).

Типологія. Використовуючи типологію, Матвій 
хотів показати, що вся історія Ізраїлю наближається 
до своєї кульмінації в Христі. Наприклад, Мойсей  – 
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це прообраз Христа. Подібно до того, як Мойсей під-
нявся на гору Синай, щоб отримати кам’яні таблиці 
заповіту, так Ісус промовив знамениту Нагірну про-
повідь (МТ. 5-7), якою подав Новий Заповіт і роз-
крив справжнє значення закону. Як Мойсей написав 
П’ятикнижжя (Буття – Повторення Закону), так Ісус 
дає п’ять основних промов у Євангелії від Матвія 
(розділ 5-7; 10; 13; 18; 24-25). Як лице Мойсея сяяло, коли 
він спускався з гори (ВИХ. 34:29-33), так і лице Ісуса зася-
яло, мов сонце, на горі Преображення (МТ. 17:2). Цими 
та іншими способами Ісус представлений як новий 
і великий Мойсей, що приносить новий і кращий за-
повіт, обіцяний Богом (ДИВ. ЄР. 31:31-34).

Матвій також розвиває типологію “нового Ізраїлю”. 
Як Бог вивів ізраїльтян, “свого сина”, з Єгипту в книзі 
Вихід (ОС. 11:1), так само Він виводить Ісуса з Єгипту 
після того, як цар Ірод намагався вбити його (МТ. 2:15). 
Подібно до того, як Ізраїль був випробуваний сорок 
років у пустелі та неодноразово зневірювався в Бозі, 
так і Господь Ісус був спокушуваний протягом сорока 
днів у пустелі, але переміг, довіряючи Богові (МТ. 4:1-

10). Ізраїль – це негативний “прообраз” Христа. Євреї 
були невірними і не змогли стати Божим світлом для 
поган (ІС. 49:6), проте Ісус залишився вірним і виконав 
те, для чого був призначений Ізраїль.

Месія, юдейський Цар… і Господь всіх на-
родів. З особливою увагою до Ізраїлю і наголосом на 
виконання пророцтв, Матвій швидше за все писав 
своє Євангеліє для юдейсько-християнської спіль-
ноти. Перед обличчям противників з боку невіруючих 
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євреїв Матвій намагається довести, що Ісус – єврей-
ський Месія, Який виконує обіцянки, дані Ізраїлю.

Але Матвій також ясно дає зрозуміти, що ці обіт-
ниці призначені не тільки для Ізраїлю. Під час свого 
служіння Ісус наказує своїм дванадцяти учням 
іти тільки до “овечок загинулих дому Ізраїлевого” 
(МТ.  10:5-6; “дванадцять” символізує Ізраїль). Це тому, 
що Ізраїль був вибраним Божим народом. Їм першим 
була дана можливість отримати спасіння, щоб потім 
бути світлом для інших народів (РИМ. 1:16). Однак, як 
тільки спасіння було звершене через життя, смерть 
і воскресіння Ісуса, Він дає своїм учням “Велике до-
ручення” навчити “всі народи” (МТ. 28:18-20). Порятунок, 
приготований для Ізраїлю, тепер мав розповсюди-
тися на всіх людей світу.
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Євангеліє від Марка
Євангеліє страждаючого Божого Сина

Іноді в сюжеті цікавих оповідань є несподівані 
повороти. Наприклад, у класичному детективі 
Агати Крісті “Десять негренят” вбивцею виявля-

ється людина, яку ви навіть не підозрюєте. У  книзі 
Чарльза Діккенса “Повість про два міста” самоза-
коханий Сідней Картон несподівано жертвує своїм 
життям заради людини, яку, здавалося б, ненави-
дить, зайнявши його місце на шибениці. А в епічному 
фантастичному серіалі “Зоряні війни” глядач вреш-
ті-решт дізнається, що Дарт Вейдер – це батько Люка 
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Скайвокера. Сюжет Євангелія від Марка також побу-
дований на несподіваному повороті. Його розкриття 
допоможе нам зрозуміти головну тему Марка і мету 
написання книги.

Могутній Месія і Божий Син (МР. 1:1-8:29). Єван-
ге ліє від Марка починається з дивовижною швид-
кістю й  енергією. На відміну від інших Євангелій, 
Марк не витрачає час на довгий пролог, родовід або 
розповідь про народження. У кількох коротких абза-
цах з’являється Ісус і починає своє публічне служіння. 
Він хреститься від Івана, долає спокуси сатани, зві-
щає Царство Боже, закликає учнів, зцілює хворих, ви-
ганяє демонів – і  все це міститься в одному розділі. 
Марку подобалося грецьке слово “еутус”, що пере-
кладається як “зараз, негайно”, яке він використовує 
42 рази. І хоча це слово не завжди означає “в ту ж хви-
лину”, воно рухає розповідь вперед на запаморочли-
вій швидкості. Одна подія тут же змінюється іншою. 
Можна сказати, що це гіперактивне Євангеліє.

Ключове слово тут – “влада”. Ісус навчав із над-
звичайною владою. З такою ж владою Він проголо-
шує Царство Боже. Він авторитетно закликає рибалок 
бути Його учнями, і вони кидають все і йдуть за Ним. 
Він виганяє демонів, і ті коряться (МР. 1:1-26). Він зці-
лює хворих словом (МР. 1:40-42). Люди дивувалися Його 
владі. У подальшому сила і влада Ісуса лише зроста-
ють. Ісус не тільки зцілює хворих, але і воскрешає 
мертвих (МР. 5:21-43). Він – Володар природи, по Його 
слову вщухає буря (МР. 4:35-39). Після цього виганяє не 
одного демона, а цілий “легіон” (МР. 5:1-20). Нагодовує 
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п’ять тисяч людей (МР. 6:30-44), а потім чотири тисячі де-
кількома хлібами і рибою (МР. 8:1-10).

Мета цієї демонстрації сили і влади – розкрити 
таємницю Ісуса, підтвердити його особистість. Одне 
з найчастіших питань у Євангелії від Марка: “Хто ж це 
такий?” Перший рядок Євангелія свідчить: “Початок 
Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого” (МР. 1:1). Все, що 
робить Ісус, підтверджує, що Він дійсно могутній 
Месія і Син Божий.

Для учнів особистість Ісуса стає ясною в централь-
ній точці історії (МР. 8:27-38). Подія відбувається в око-
лицях Кесарії Пилипової на північ від Галілеї. По 
дорозі Він їх питає: “За кого Мене люди вважають?” 
І вони переказують поширені відповіді: “За Івана 
Христителя, другі за Іллю, а інші за одного з проро-
ків”. Потім Він запитав учнів, що думають вони. Петро 
відповів за всіх: “Ти Христос!” 

Це правильна відповідь! Авторитетні слова і діла 
Ісуса показали Петру, що Ісус дійсно Месія. Однак 
Петро був правий тільки наполовину. З його точки 
зору, Месія прийшов, щоб перемогти римлян і вста-
новити буквальне царство в Єрусалимі. Однак Ісус 
мав інші плани і протистояв набагато більшому во-
рогу. Він прийшов перемогти не римлян, а сатану, 
гріх і смерть. У шокуючому повороті Він оголошує про 
це учням:

“І почав їх навчати, що Синові Людському треба 
багато страждати, і Його відцураються старші, 
і первосвященики, і книжники, і Він буде вбитий, 
але третього дня Він воскресне” (МР. 8:31).
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Поворот: Страждаючий раб Господа (МР. 8:31–

16:8). На відповідь Петра Ісус пророкує, що Він по-
страждає і помре! Стривожений і здивований Петро 
перечить Ісусові. Христос докорив Петрові та сказав: 
“Відступись, сатано, від Мене” (МР. 8:32-33). Призначення 
Месії полягає в тому, щоб постраждати і вмерти, при-
нісши жертву за гріхи світу. Якщо Ісус не піде до 
Єрусалима і не помре, то світ залишиться в рабстві 
диявола, гріха й смерті.

Частина Євангелії, що залишилася, розвиває цей 
драматичний поворот. Тепер Він виконує роль Месії-
страждальця. По дорозі в Єрусалим Ісус тричі прові-
щає свою смерть. Це “передбачення страстей” (МР. 8:31; 

9:31; 10:33-34). Кожного разу учні не розуміють, і кожного 
разу Ісус навчає їх, що означає служити.

Третій з цих епізодів є ключовою точкою Євангелія. 
Коли учні борються за кращі місця в Царстві, Ісус на-
вчає їх, що означає бути лідером-слугою (“Хто з вас 
великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу”), а по-
тім вказує на Себе як на приклад: 

“Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили 
Йому, але щоб послужити, і душу Свою дати на 
викуп за багатьох” (МР. 10:45). 

Слово “викуп” у цьому випадку означає плату за 
гріх. У найвищому прояві служіння Ісус вмирає за гріхи 
багатьох, щоб спасти їх. Ці слова повертають нас до 
пророцтва Ісаї, у якому “Раб Господа” (тобто Месія):

“Був ранений за наші гріхи, за наші провини Він му-
чений був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж  
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ранами нас уздоровлено!.. Мій Отрок, оправдає 
пізнанням Своїм багатьох, і їхні гріхи понесе” 
(ІС. 53:5, 11). 

Ісус – праведний Раб, який “оправдає пізнанням 
Своїм багатьох” тим, що понесе їхні гріхи і знищить 
перепону, яка віддаляла їх від Бога. 

Ціль та аудиторія Марка. Основна тема Єван-
гелії від Марка – Ісус є могутній Месія і Божий Син, 
Який страждає як Божий Слуга. Це цілком відповідає 
меті його написання. За переказами ранньої церкви, 
Марк писав своє Євангеліє в Римі для церков, яких пе-
реслідували, цілком слідуючи тому, як проголошував 
Добру Новину апостол Петро. 

У читачів були дві основні проблеми, про які Марк 
говорить у своєму посланні. З одного боку, римські 
віруючі намагалися переконати своїх сусідів, що Ісус 
дійсно був Месією і Спасителем, незважаючи на те, 
що Він був засуджений на розп’яття, болісну і при-
низливу кару, призначену тільки для найжахливіших 
злочинців. Тому Марк показує, що дивовижна влада 
Ісуса не залишає і тіні сумніву, що Він був Месією 
і Сином Божим. Його смерть не була смертю злочинця 
і не була трагедією. Це було частиною Божого плану – 
врятувати нас від наших гріхів.

З іншого боку, християни в Римі зазнавали жор-
стоких гонінь і навіть мучеництва за свою віру. Тому 
Марк вказує на Ісуса як на зразок стійкості. Як Ісус за-
лишився вірним Богу всупереч стражданням і смерті, 
так і всі віруючі покликані бути готовими страждати 
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разом із Ним. Сам Ісус казав у першому попередженні 
про страждання: 

“Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться 
самого себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною 
йде!” (МР. 8:34). 

Справжній послідовник Ісуса – це той, хто вірно 
слідує за Ним через страждання і навіть смерть. 
Євангеліє від Марка – це не тільки захист розп’ятого 
Месії, але і заклик нести хрест.
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Євангеліє від Луки
Євангеліє Спасителя для всіх,  
хто заблукав

У вас було таке, що після перегляду фільму 
або прочитання книги ви говорили: “А де 
продовження?”  Щось у сюжеті здалося не-

завершеним. Залишились нерозкриті таємниці, неза-
кінчені справи, нерозв’язані конфлікти.

Один із важливих ключів до розуміння Євангелія 
від Луки – усвідомлення, що дійшовши до кінця 
книги, ми бачимо, що кінець книги не є завершенням 
розповіді.

Чотири
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Луки і Дії Апостолів – це двотомний твір. 
Лука був єдиним із чотирьох євангелістів, хто напи-
сав другу книгу і відповів на питання: “Що ж сталося 
далі?” Євангеліє від Луки представляє історію Ісуса 
від зачаття Духом Святим до Його вознесіння на небо. 
Книга Дії Апостолів оповідає про те, як Його послі-
довники в силі того ж Святого Духа понесли звістку 
спасіння від Єрусалима й аж до краю землі (ДІЇ 1:8). 
Починаючи книгу Дії, Лука посилається на свою по-
передню книгу, де написав “про все те, що Ісус від по-
чатку чинив та навчав, аж до дня, коли… вознісся” (ДІЇ 

1:1-2). І тут він буде розповідати про те, що Ісус продов-
жував робити і чого навчав через Свою церкву силою і 
керівництвом Святого Духа.

Отже, Євангеліє від Луки і книга Дії Апостолів 
– це не просто дві книги одного і того ж автора. Це 
дві частини єдиного твору. Історія, яка починається 
в Євангелії, закінчується тільки в Діях. Через їхню бо-
гословську і літературну єдність, дослідники користу-
ються подвійною назвою “Луки-Дії Апостолів”. 

Два великих переміщення: з Єрусалима в Рим; 
від юдеїв до язичників . Історія “Луки-Дії Апостолів” – 
це два великих переміщення. Перше – географічне 
переміщення з Єрусалима в Рим. Євангеліє почина-
ється в Єрусалимському храмі, у самому серці іуда-
їзму (ЛК. 1:8). Єрусалим відіграє важливу і двосторонню 
роль у Євангелії від Луки. З одного боку, це пози-
тивна роль, оскільки Єрусалим – місце розташування 
святого Божого храму, де мешкає Його присутність. 
У Старому Заповіті передбачалося, що слово Боже 
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вийде з Єрусалима і розповсюдиться у всьому світі 
(ІС. 2:3). Ізраїль повинен був стати світлом для наро-
дів (ІС. 49:6), і Єрусалим символізував це світло. У книзі 
Дії апостолів церква виголошує звістку про спасіння 
“в  Єрусалимі”, а потім несе її “до останнього краю 
землі” (ДІЇ 1:8).

Водночас Єрусалим відіграє більш негативну і зло-
вісну роль, представляючи упертий і бунтівний ізра-
їльський народ. У минулому Єрусалим убивав Божих 
пророків (ЛК. 11:47-48; 13:33-34; 19:40-4), а потім убив Месію 
(ДІЇ 7:52). Через це місто зазнає Божого суду і руйну-
вання (ЛК. 13:34; 19:43-44; 21:20, 24). 

Важливість Єрусалима очевидна в “оповіданні про 
подорож” (або “подорож до Єрусалима”) Євангелії від 
Луки, яке є найбільш унікальною структурною осо-
бливістю книги. У Євангелії від Марка опис всього 
шляху Ісуса в Єрусалим займає менше одного роз-
ділу (МР. 10:32–11:11). А в Євангелії від Луки Ісус прямує 
в Єрусалим у 9:51, але дістається туди лише через де-
сять розділів (ЛК. 19:45). Ісус переходить з одного міста 
в інше, але завжди в напрямку Єрусалима (ЛК. 9:53; 13:22, 

33; 17:11; 18:31; 19:11). Пункт призначення Його подорожі 
явно має богословське значення, символізуючи як 
відкидання Ісуса Його власним народом, так і спа-
сіння, яке Він здійснить через Свою смерть і воскре-
сіння.

Євангеліє від Луки описує подорож із Галілеї до 
Єрусалима для здійснення Божого спасіння. А книга Дії 
апостолів описує просування церкви від Єрусалима 
з метою проголошення Божого спасіння світу, який гине 
(ДІЇ 1:8). Це географічне просування також є етнічним:  
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від євреїв до поган. Все це входило в Божий план: спа-
сіння, що почалося в Ізраїлі, мало розповсюдитися до 
країв землі. Церква, що складається з євреїв і язични-
ків, представляє народ Божий у нинішньому віці спа-
сіння.

Це спостереження відображає одну з найважливі-
ших тем Луки: спадкоємність. Спадкоємність прослід-
ковується між Старим і Новим Заповітами, між Божою 
обітницею і її виконанням, між Ізраїлем, людьми 
Старого Заповіту, і церквою, людьми Нового Заповіту. 
Церква Ісуса Христа – не нова релігія, це продовження 
і виконання Божого задуму і плану: через Ізраїль при-
нести порятунок світу.

Тема Євангелії для всіх народів є центральною в кни-
 зі Дії апостолів. Але і в Євангелії від Луки вона з’явля-
ється неодноразово. Ось кілька прикладів: 

1. Лука датує біографію Ісуса подіями світової 
історії, такими як правління римських 
імператорів (2:1; 3:1). 

2. Для порівняння, в Євангелії від Матвія лише 
в останньому розділі ми дізнаємося, що 
Євангеліє досягне всіх народів (Мт. 28:18-20). 
А в Євангелії від Луки про це говориться в дру-
гому розділі (2:32). 

3. Кожне Євангеліє цитує слова пророка Ісаї 
40:3, де Іван Хреститель названий голосом, що 
“кличе в пустині”, але Лука продовжує цитату 
до Ісаї 40:5, де сказано, що “з’явиться слава 
Господня, і разом побачить її кожне тіло”. 



4. Родовід в Євангелії від Матвія ведеться до 
Авраама, батька єврейського народу, а в 
Євангелії від Луки – до Адама, батька всіх лю-
дей (3:38). 

5. В Євангелії від Луки тема вступної проповіді 
Ісуса в Назареті звучить так: Бог хоче благосло-
вити язичників так само, як і євреїв. Через ці 
слова Його ледь не вбили! (4:24-30). Цими та 
багатьма іншими прикладами Лука показує, що 
Ісус – Спаситель для всіх людей у всьому світі.

Євангеліє для вигнанців: спасти загибле. Та 
сама тема проявляється в Євангелії від Луки ще од-
ним способом: автор постійно звертає увагу на любов 
Бога до тих, хто знаходиться “на узбіччі”. Ісус прояв-
ляє особливу турботу до людей з низьким соціальним 
статусом. Сюди входять бідні, хворі, одержимі демо-
нами, грішники, повії, збирачі податків, люди з про-
казою, самаряни, жінки і діти. Ісус просить Бога про-
стити воїнів, які розпинали Його (ЛК. 23:34), і обіцяє рай 
злочинцеві, розп’ятому поруч із Ним (ЛК. 23:43). Багато 
з найвідоміших притч Ісуса з’являються в “оповіданні 
про подорожі” (ЛК. 9:51–19:27) і показують Божу любов до 
заблукалих і відкинутих. Серед них притчі про мило-
сердного самарянина (ЛК. 10:30-35), великий бенкет (ЛК. 

14:15-24), загублену вівцю, втрачену драхму і блудного 
сина (ЛК. 15:1-32), багача і Лазаря (ЛК. 16:19-31), наполег-
ливу вдову, фарисея і митника (ЛК. 8:1-14).

Всі ці історії досягають кульмінації в історії про 
Закхея, яка відбувається незадовго до прибуття Ісуса 
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в Єрусалим (ЛК. 19:1-10). Закхей не просто мерзенний 
податківець, він ще й голова митників, найгірший 
з найгірших. Проте, коли він приймає Ісуса у своєму 
будинку і кається в гріхах, Ісус промовляє: “Сьогодні 
на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів”. 
Істинний народ Божий – це ті, хто кається і з вірою 
звертається до Нього. Наступна заява Ісуса не тільки 
підсилює ідею цієї історії, але також є основним тек-
стом всього Євангелія: 

“Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спа-
сти, що загинуло!” (ЛК. 19:10). 

З точки зору Луки, Ісус – Спаситель для тих, що ги-
нуть у всьому світі.
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Євангеліє від Івана
Євангеліє Сина, Який відкриває Отця

Іван і синоптики

Хоча кожне з чотирьох Євангелій багато 
в чому унікальне, перші три – Матвія, Марка 
і Луки – мають багато спільного. Ми нази-

ваємо їх “синоптичними” ( ті, “що розглядаються ра-
зом”). Приблизно 90% того, про що пише Марк, з’яв-
ляється або в Матвія, або в Луки. Але тільки 10% з опи-
саного в Євангелії від Івана прослідковується в трьох 
попередніх.

Чому такі подібності та відмінності? Здається ймо-
вірним, що Матвій, Марк і Лука використовували ті 
самі джерела.

П’ять
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Але чому ж відрізняється Євангеліє від Івана? 
Ймовірно, що Іван писав дещо пізніше і при інших 
обставинах. Для авторів синоптичних Євангелій було 
важливим довести, що Ісус – це і є обіцяний Месія, 
Який встановив Царство Боже. Але в Івана головним 
питанням було, чи є Ісус повністю Богом і повністю 
людиною. Деякі неправдиві вчителі почали ствер-
джувати, що Ісус був просто людиною, а не істин-
ним Богом. Інші говорили, що Він мав божественну 
природу і тільки здавався людиною. Іван протисто-
їть обом лжевченням. Тільки будучи повністю Богом 
і людиною, Ісус зміг принести світу спасіння від гріхів. 
Протягом усього Євангелія від Івана прослідковується 
ключова ідея: Ісус – це об’явлення Бога, Який дає вічне 
життя всім віруючим (ДИВ. ІВ. 3:16). Ми коротко просте-
жимо за цією ідеєю в тексті й особливостях послання.

Пролог (ІВ. 1:1-18). Пролог Євангелія від Івана яв-
ляє собою найбільш піднесений образ Ісуса в Новому 
Заповіті. Господь представлений як вічне “Слово” 
Бога (ІВ. 1:1; грец. Логос), Його самооб’явлення і засіб 
зв’язку з людством. Вірші 1-2 – чудовий опис Сина, 
як відмінного від Отця (“Слово в Бога було”), але вод-
ночас Того, Хто мав божественну природу (“Бог було 
Слово”). Його божественна природа очевидна, бо 
Він – Творець усього (В. 3). Подібно до того, як Бог при-
ніс світло і життя для існування творіння (БУТ. 1:3, 20-26), 
так само й Ісус дає світло і життя (ІВ. 1:4), як фізичне, 
так і духовне. Це життя Він приніс у світ, ставши лю-
диною (ВВ. 10-11, 14) – подія, яку богослови називають 
втіленням. Відкинутий власним народом (ВВ. 10-11), 

30 ЄВАНГЕ ЛІЯ



Ісус Своєю смертю заплатив за наші гріхи і дарував 
спасіння. Ті, хто приймають Ісуса, стають Божими ду-
ховними дітьми (ВВ. 12-13). Закон Старого Заповіту міг 
тільки вказувати на наш гріх, у той час як благодать 
Божа через Ісуса Христа позбавляє нас від нього (ВВ. 16-

17). У кінці прологу ми повертаємося до теми, що була 
представлена на початку. Як “Слово” передає те, Ким 
являється Бог (ІВ. 1:1), так Ісус відкриває невидимого 
Бога (ІВ. 1:18).

Сім “ознак”. Тема приходу Сина, щоб явити Отця, 
прослідковується протягом усього Євангелія від Івана. 
Перший основний розділ (ІВ. 1:19–12:50) іноді називають 
“Книгою ознак”. Це тому, що він містить сім “ознак” 
або чудес, призначених розкрити славу Ісуса і  на-
правити людей до віри в Нього. Число сім у Святому 
Письмі часто вказує на повноту або досконалість. Сім 
ознак супроводжуються діалогами і суперечками між 
Ісусом і юдейськими релігійними лідерами, які висту-
пали проти Нього і Його дій. Ось ці сім ознак:

1. Перетворення води у вино на весіллі в Кані 
(2:1-11).

2. Зцілення сина царедворця (4:43-54).
3. Зцілення недужого в купальні Віфесда (5:1-15).
4. Насичення 5000 людей декількома хлібами  

і рибками (6:1-14).
5. Ходіння по воді (6:16-21).
6. Зцілення сліпонародженого (9:1-41).
7. Воскресіння Лазаря (11:1-43).
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Після першої ознаки, перетворення води у вино, 
нам пояснюється ціль ознак: “Такий початок чудам 
зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу Свою. 
І ввірували в Нього учні Його” (ІВ. 2:11). Ці ознаки роз-
кривають славу Ісуса і пробуджують віру в Нього.

Однак у впертих і скам’янілих людей чуда виклика-
ють опір і протидію. Останнє і найвище з семи чудес – 
це воскресіння Лазаря. З одного боку, це чудо змогло 
змусити багатьох повірити в Ісуса (ІВ. 11:45). Також воно 
передвістило найбільше з усіх чудес – воскресіння 
Самого Ісуса. З іншого боку, воно поклало початок по-
діям, які призвели до Його розп’яття (ІВ. 11:47-53). Але 
навіть це обертається в славу Божу, коли Христос здо-
буває перемогу над смертю і дарує нам спасіння через 
Свою смерть на хресті.

Сім “Я є”. Ще одним важливим засобом самооб’яв-
лення Ісуса в Євангелії від Івана є сім тверджень “Я є”, 
іншими словами, сім метафор, якими Ісус описує 
Себе. Ось вони і їх значення:

1. Хліб Життя, тобто джерело духовного життя 
(6:35, 41, 50-51, 58).

2. Світло для світу, тобто джерело життя  
і керівництва (8:12; 9:5).

3. Двері/двері вівцям, тобто захист від небезпеки 
(10:7, 9).

4. Пастир Добрий, тобто годувальник і захисник 
(10:11, 14).

5. Воскресіння і життя, тобто джерело вічного 
життя (11:25).
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6. Дорога, правда і життя, тобто єдиний 
істинний шлях пізнання Бога (14:6).

7. Правдива Виноградина, тобто джерело життя 
і духовного здоров’я (15:1).

Крім цих метафор, Ісус іноді просто говорить про 
себе: “Я є” (ІВ. 8:58). Це посилання на книгу Вихід 3:14, 
де Господь Бог називає Себе “Я Той, що є… Сущий” – 
самодостатній Бог, що не має початку та кінця. Це ще 
раз підкреслює, що Ісус дійсно має божественну при-
роду, самооб’явлення Бога.

Тема і ціль Івана. Головна тема Євангелія від 
Івана христологічна. У ньому підтверджується при-
рода Христа. Однак, хоча це безперечно найбільш бо-
гословське з усіх чотирьох Євангелій, навіть Іван не 
пише про богослов’я заради богослов’я. Його мета, 
як і в інших євангелістів – закликати людей до віри. 
Кульмінація Євангелія полягає в чіткій заяві: “Це ж 
написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий 
Син, і щоб, віруючи, життя мали в Ім’я Його!” (ІВ. 20:31).

Євангелія – це богословські та літературні скарби, 
і кожне з них – особливий шедевр. Однак з позиції їх 
натхнених Богом авторів, чотирьох євангелістів, ці 
книги – щось набагато більше. Це “добра новина”, за-
клик відгукнутися вірою на Боже спасіння і переміни-
тися під дією Святого Духа. 
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ЧОТИРИ УНІКАЛЬНІ КНИГИ, 
ОДИН ДИВОВИЖНИЙ СПАСИТЕЛЬ

Чотири новозавітні книги, відомі як Євангелія, дають нам 
широку картину життя Ісуса Христа. Хоча кожна з них 
зосереджена на різних духовних темах або представляє 
різні аспекти земного життя Ісуса, нам слід цінувати 
всі Євангелія за їх літературну та історичну цілісність. 
Євангелісти, натхнені Святим Духом, дають унікальне 
уявлення про те, хто такий Ісус Христос і для чого Він 
прийшов. Разом вони складають чудову мозаїку історії 
спасіння. 

Марк Л. Штраус – американський дослідник Біблії 
і професор Нового Завіту семінарії “Бет-Ел” у Сан-Дієго,  
де він звершує служіння з 1993 року. Він є автором 
багатьох книг і статей, а його сфера діяльності включає 
новозавітні Євангелія і переклад Біблії.

FA982

Читайте й інші брошури серії “Духовні відкриття”  
на сторінці: ukrainian-odb.org/ds/.
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