Думки про Євангеліє
І, розгорнувши книгу, він [Ісус] натрапив на місце,
де було написано: «Господній Дух на мені, бо він
мене помазав. Послав мене нести Добру Новину
бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим
прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий».
З Євангелія від Луки 4: 17-19
Моя єдина утіха – це Євангеліє. Я читаю
його щоденно, щогодини.
Тарас Шевченко
Хай розвивається наука, нехай добре
ведеться природна наука, нехай розум
людини розвивається скільки завгодно,
але морального рівня християнства, яке
є в Євангеліях, вони не перевершать
Йоганн Вольфганг фон Гете
Бог – її Автор, наш порятунок – кінцева
мета, її зміст – істина .
Джон Локк
Біблія – це найкращий дар, даний людині Богом. Через цю книгу Спаситель
світу звістив усі блага. Без неї ми не могли б розпізнати істину та неправду.
Авраам Лінкольн
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Остромирове
Євангеліє — одна з
найвидатніших пам'яток
старослов'янського писемництва в давньоруській редакції, до
виявлення в 2000
році Новгородського кодексу вважалася найдавнішою
книгою, яка була
створена на Русі.
«Остромирове
Євангеліє» містить
євангельські читання для неділі і свят.
Переписане 1056—
1057 рр. з староболгарського оригіналу, як гадають, у
Києві дияконом Григорієм для новгородського посадника Остромира,

Святе Письмо
не міняється ніколи,
але людина, що його читає,
обов’язково змінюється!
Проект Створення інформації
розробки
таких напрямів:
матеріалів
 біблійного;
для
морально літургійного;
духовного
 морального;
зросту
 еклезіального;
вірних
 соціального
УГКЦ
Розробка буклетів
за підтримки Renovabis

Комісія у справах мирян УГКЦ
пл. Святого Юра, 5, м. Львів, 79000.

www.laityugcc.org.ua

ЧОТИРИ
ЄВАНГЕЛІЯ –

СЕРЦЕ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ
ВІРИ
Що таке Євангеліє?
Чому саме чотири?
Хто є автором?
Які основні наголоси Євангелій?

Основні наголоси Євангелій

Що означає слово «Євангеліє»

Євангеліє від Марка:

Слово Євангеліє походить від грецького слова
«Εύαγγέλιον» (евангеліон), що складається з двох
слів: «еύ» (ев) – означає «добрий», і
«αγγέλίa» (анґеліа) – «новина».
Отже, Євангеліє – це добра новина.
Це слово існувало ще до приходу Ісуса Христа у
світ. Воно вже зустрічається в творах Гомера
(VIII століття до Христа) і означає радісну звістку,
особливо пов’язану з перемогою.
У християнському контексті слово Євангеліє, як
Добра Новина, вживається для повідомлення приходу Царства Божого, яке об’явив і проповідував
Ісус Христос.



Визнання Ісуса Сином Божим біля підніжжя
хреста.



Описує людські риси Христа (плакав, їв, спав).



Наділяє Ісуса різними титулами (наприклад,
«Син Чоловічий»).

Походження канону Євангелій
Коли почали відходити з цього світу наочні свідки Ісуса, виникла необхідність у повніших роздумах про життя Господа. Розпочався процес письмового укладання та редакції Євангелій.
Рання Церква задля захисту християнської істини від змін і помилок склала список достовірних
євангельських оповідань. Вона визначила чотири
Євангелія такими, що є богонатхненими, авторитетними та історично достовірними (канон).

Апостол Павло каже, що Євангеліє – це повідомлення Божого плану спасіння, яке відкрилося в
Ісусі в Його смерті та воскресінні, що стало нашим спасінням.

Чотирма канонічними Євангеліями є Євангелія від Матея, Марка, Луки та Йоана, написані в
другій половині першого століття після Різдва
Христового.

Християнин також покликаний голосити Добру
Новину, маючи за мету проповідувати саму особу
Ісуса Христа.

Найдавніший перелік книг Нового Завіту зберігся в Мураторієвому кодексі, який був складений
не пізніше 170 року.

Євангеліє від Матея:


Представляє Ісуса Христа як Вчителя.



Акцентує на важливості Церкви.



Містить найбільше повчань та притч.

Євангеліє від Луки:


Наголос на молитві та Храмі. Христос молиться
перед важливими подіями.



Особливо вказує на дію Святого Духа.



Христос – сповнення старозавітних пророцтв.

Євангеліє від Йоана:


Ісус Христос – відкриває людям Отця.



Мета – переміна людей в Синів Божих.



Плоди життя синів Божих: перемога над гріхом,
життя у вірі та любові.

