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The Good News



     А шостого місяця від Бога був посланий Ангол Гавриїл у галілейське місто, що йому на 
ім’я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім’я йому Йосип, із дому Давидового, а 
ім’я діві Марія.  І, ввійшовши до неї, промовив: Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти 
благословенна між жонами! Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то 
значило це привітання.А Ангол промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти 
знайшла.  І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому ймення Ісус. Він же буде 
Великий, і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть Йому престола Його батька 
Давида. І повік царюватиме Він у домі Якова, і царюванню Його не буде кінця.    
            (Евангеліе від Луки 1:26-33)
     А Марія промовила: Я ж Господня раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм! І відійшов 
Ангол від неї.                                                  (Евангеліе від Луки 1:38)
     Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, 
to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David.  The virgin’s name 
was Mary.  And having come in, the angel said to her, “Rejoice, highly favored one, the Lord is 
with you; blessed are you among women!”  But when she saw him, she was troubled at his say-
ing, and considered what manner of greeting this was.  Then the angel said to her, “Do not be 
afraid, Mary, for you have found favor with God.  And behold, you will conceive in your womb 
and bring forth a Son, and shall call His name Jesus.  He will be great, and will be called the Son 
of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David.  And He will reign 
over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”  (Luke 1:26-33)
     Then Mary said, “Behold the maidservant of the Lord!  Let it be to me according to your 
word.”  And the angel departed from her.         (Luke 1:38)



     Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста 
Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, 
щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталось, 
як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого Первенця 
Сина, і Його сповила, і до ясел поклала Його, бо в заїзді місця не стало для 
них.           (Евангелія від Луки 2:4-7)

____________________

     Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city 
of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, 
to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.  So it was, that 
while they were there, the days were completed for her to be delivered.  And she 
brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him 
in a manger, because there was no room for them in the inn.             (Luke 2:4-7)



     А в тій стороні були пастухи, 
які пильнували на полі, і нічної пори 
вартували отару свою. Аж ось Ангол 
Господній з'явивсь коло них, і слава 
Господня осяяла їх. І вони перестрашились 
страхом великим... Та Ангол промовив до них: 
Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо 
сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь. 
А ось вам ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом 
з'явилася з Анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава 
Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля! (Евангелія від Луки 2:8-14)

_______________________________

     Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over 
their flock by night.  And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the 
Lord shone around them, and they were greatly afraid.  Then the angel said to them, “Do not    
be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people.  For there 
is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.  And this will be the 
sign to you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”   And 
suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying: 
“Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men!”  (Luke 2:8-14)



     А Дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости. 
І благодать Божа на Ній пробувала. (Евангелія від Луки 2:40)

________________
     And the Child grew and became strong in spirit, filled with 
wisdom; and the grace of God was upon Him.          (Luke 2:40)



     Виступив був так Іван, що в пустині христив та проповідував хрищення на покаяння 
для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна Юдейська та всі єрусалимляни, і в 
річці Йордані від нього христились вони, і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з 
верблюжого волосу, і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він 
проповідував, кажучи: Услід за мною йде он Потужніший від мене, що Йому я негідний, 
нагнувшись, розв'язати ремінця від узуття Його. Я христив вас водою, а Той вас христитиме 
Духом Святим.  І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана 
христився в Йордані. І зараз, коли Він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і 
Духа, як голуба, що сходив на Нього. І голос із неба почувся: Ти Син Мій Улюблений, що 
Я вподобав Його!              (Евангелія від Марка 1:4-11)

________________________________

     John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the 
remission of sins.  Then all the land of Judea, and those from Jerusalem, went out to him and 
were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.  Now John was clothed with 
camel’s hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey.  And he 
preached, saying, “There comes One after me who is mightier than I, whose sandal strap I am 
not worthy to stoop down and loose.  I indeed baptized you with water, but He will baptize you 
with the Holy Spirit.”
     It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by 
John in the Jordan.  And immediately, coming up from the water, He saw the heavens parting 
and the Spirit descending upon Him like a dove.  Then a voice came from heaven, “You are my 
beloved Son, in whom I am well pleased.”            (Mark 1:4-11)



     І Він вийшов на гору, і покликав, кого Сам хотів; вони ж приступили 
до Нього. І визначив Дванадцятьох, щоб із Ним перебували, і щоб 
послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги й 
вигонити демонів.    (Евангелія від Марка 3:13-15)

_________________________
     And He went up on the mountain and called to Him those He Himself wanted.  
And they came to Him.  Then He appointed twelve, that they might be with Him 
and that He might send them out to preach, and to have power to heal sicknesses 
and to cast out demons.          (Mark 3:13-15)



     Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до 
Нього прийшов уночі, та й промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти 
від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог 
із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли 
хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Никодим Йому 
каже: Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби 
своїй матері знову й родитись? Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли 
хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з 
тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух.   (Евангелія від Iоана 3:1-6)

_____________________________________

     There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.  This man came to 
Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no 
one can do these signs that You do unless God is with him.”  Jesus answered and said to him, 
“Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”  
Nicodemus said to Him, “How can a man be born when he is old?  Can he enter a second time 
into his mother’s womb and be born?”  Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless 
one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.  That which is born of 
the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.”             (John 3:1-6)



І сталось, наступного
 дня Він відправивсь у 
місто, що зветься Наїн, 
а з Ним ішли учні Його та 
багато народу. І ось, як до 
брами міської наблизився Він, 
виносили вмерлого, одинака в своєї матері, що 
вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. Як 
Господь же побачив її, то змилосердивсь над нею, і до 
неї промовив: Не плач! І Він підійшов, і доторкнувся 
до мар, носії ж зупинились. Тоді Він сказав: Юначе, 
кажу тобі: встань! І мертвий устав, і почав говорити. 
І його Він віддав його матері.  А всіх острах пройняв, 
і Бога хвалили вони й говорили: Великий Пророк з'явився між нами, і зглянувся 
Бог над народом Своїм!                    (Евангелія від Луки 7:11-16)

___________________________________

         Now it happened, the day after, that He went into a city called Nain; and many of His 
disciples went with Him, and a large crowd.  And when He came near the gate of the city, 
behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother; and she was a widow.  
And a large crowd from the city was with her.  When the Lord saw her, He had compassion 
on her and said to her, “Do not weep.”  Then he came and touched the open coffin, and those 
who carried him stood still.  And He said, “Young man, I say to you, arise.”  So he who was 
dead sat up and began to speak.  And He presented him to his mother.  
 Then fear came upon all, and they glorified God, saying, “A great prophet has risen up 
among us”' and “God has visited His people.”                      (Luke 7:11-16)



     А Ісус, звівши очі Свої та побачивши, яка безліч народу до Нього йде, говорить Пилипові: Де ми 
купимо хліба, щоб вони поживились? Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав Сам, що Він 
має робити. Пилип Йому відповідь дав: І за двісті динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них 
бодай трохи дістав. Говорить до Нього Андрій, один з учнів Його, брат Симона Петра: Є тут 
хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві рибі, але що то на безліч таку! 
     А Ісус відказав: Скажіть людям сідати! А була на тім місці велика трава. І засіло чоловіка числом 
із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби, і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки 
хотіли вони. І, як наїлись вони, Він говорить до учнів Своїх: Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо 
не загинуло. І зібрали вони. І дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із п'яти 
ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли: Це Той справді Пророк, що 
повинен прибути на світ!        (Евангелія від Iоана 6:5-14)
     Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, 
“Where shall we buy bread, that these may eat?”  But this He said to test him, for He himself knew what 
He would do.  Philip answered Him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that 
every one of them may have a little.”  One of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Him, 
“There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many?”  
     Then Jesus said, “Make the people sit down.”  Now there was much grass in the place.  So the men sat 
down, in number about five thousand.  And Jesus took the loaves, and when He had given thanks He 
distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down; and likewise of the fish, as much 
as they wanted.  So when they were filled, He said to His disciples, “Gather up the fragments that remain, 
so that nothing is lost.”  Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of 
the five barley loaves which were left over by those who had eaten.  Then those men, when they had seen 
the sign that Jesus did, said, “This is truly the Prophet who is come into the world.”               (John 6:5-14)



     А як вечір настав, то зійшли Його учні над море. І, ввійшовши до човна, на 
другий бік моря вони попливли, до Капернауму. І темрява вже наступила була, 
а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося 
море. Як вони ж пропливли стадій із двадцять п'ять або з тридцять, то Ісуса 
побачили, що йде Він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув... 
Він же каже до них: Це Я, не лякайтесь! І хотіли вони взяти до човна Його; та 
човен зараз пристав до землі, до якої пливли.      (Евангелія від Iоана 6:16-21)

____________________________

     Now when evening came, His disciples went down to the sea, got into the 
boat, and went over the sea toward Capernaum.  And it was already dark, and 
Jesus had not come to them.  Then the sea arose because a great wind was blow-
ing.  So when they had rowed about three or four  miles, they saw Jesus walking 
on the sea and drawing near the boat; and they were afraid.  But He said to them, 
“It is I; do not be afraid.”  Then they willingly received Him into the boat, and 
immediately the boat was at the land where they were going.          (John 6:16-21)



     Тоді поприносили діток до Нього, щоб Він доторкнувся до них, учні 
ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився, та й промовив до 
них: Пустіть діток до Мене приходити, і не бороніть їм, бо таких 
Царство Боже! Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, 
немов те дитя, той у нього не ввійде. І Він їх пригорнув, і 
поблагословив, на них руки поклавши.  (Евангелія від Марка 10:13-16)

_____________________________
     Then they brought little children to Him, that He might touch them; but the 
disciples rebuked those who brought them.  But when Jesus saw it, He was greatly 
displeased and said to them, “Let the little children come to Me, and do not forbid 
them; for of such is the kingdom of God.  Assuredly I say to you, whoever does not 
receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it.”  And He took 
them up in His arms, laid His hands on them, and blessed them. (Mark 10:13-16)



     Я Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне за вівці.
     (Евангелія від Iоана 10:11)

     Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за Мною слідком вони 
йдуть. І Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить 
із Моєї руки.           (Евангелія від Iоана 10:27-28)

______________________________

     “I am the good shepherd.  The good shepherd gives His life for the sheep.”  
                 (John 10:11)
     “My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me.  And I give 
them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them 
out of My hand.”                 (John 10:27-28)



     Тоді первосвященики та фарисеї скликали раду й казали: Що маємо робити, бо 
Цей Чоловік пребагато чуд чинить? Якщо так позоставимо Його, то всі в Нього ввірують, 
і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і Край, і народ! А один із них, Кайяфа, що був 
первосвящеником року того, промовив до них: Ви нічого не знаєте, і не поміркуєте, що 
краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав 
загинути! А того не сказав сам від себе, але, первосвящеником бувши в тім році, 
пророкував, що Ісус за народ мав умерти, і не лише за народ, але й щоб сполучити в 
одне розпорошених Божих дітей. Отож, від того дня вони змовилися, щоб убити Його. 
                 (Евангелія від Iоана 11:47-53)

__________________________________

     Then the chief priests and the Pharisees gathered a council and said, “What shall we do?  
For this Man works many signs.  If we let Him alone like this, everyone will believe in Him, 
and the Romans will come and take away both our place and nation.”  And one of them, 
Caiaphas, being high priest that year, said to them, “You know nothing at all, nor do you 
consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and not that the 
whole nation should perish.”  Now this he did not say on his own authority; but being high 
priest that year he prophesied that Jesus would die for the nation, and not for that nation only, 
but also that He would gather together in one the children of God who were scattered abroad.  
Then, from that day on, they plotted to put Him to death.      (John 11:47-53)



     А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І, як вони 
споживали, Він сказав: Поправді кажу вам, що один із вас видасть Мене... 
А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати Його: Чи не я то, о 
Господи? А Він відповів і промовив: Хто руку свою вмочить у миску зо 
Мною, той видасть Мене.           (Евангелія від Матвія 26:20-23)

____________________________

     When evening had come, He sat down with the twelve.  Now as they were 
eating, He said, “Assuredly, I say to you, one of you will betray Me.”  And they 
were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to Him, “Lord, is it 
I?”  He answered and said, “He who dipped his hand with Me in the dish will 
betray Me.”                 (Matthew 26:20-23)



     І вели з Ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те 
місце, що звуть Череповище, розп'яли тут Його та злочинників, одного праворуч, а 
одного ліворуч.       (Евангелія від Луки 23:32-33)
     А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його й говорити: Чи Ти не 
Христос? То спаси Себе й нас! Обізвався ж той другий, і докоряв йому, кажучи: Чи 
не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені, 
і належну заплату за вчинки свої беремо, Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до 
Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє! І промовив до нього 
Ісус: Поправді кажу тобі: ти будеш зо Мною сьогодні в раю!    
         (Евангелія від Луки 23:39-43)

______________________________

     There were also two others, criminals, led with Him to be put to death.  And when they had 
come to the place called Calvary, there they crucified Him, and the criminals, one on the right 
hand and the other on the left.          (Luke 23:32-33)
     Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, “If You are the Christ, 
save Yourself and us.”  But the other, answering, rebuked him, saying, “Do you not even fear 
God, seeing you are under the same condemnation?  And we indeed justly, for we receive the 
due reward of our deeds; but this Man has done nothing wrong.”  Then he said to Jesus, “Lord, 
remember me when You come into Your kingdom.”  And Jesus said to him, “Assuredly, I say to 
you, today you will be with Me in Paradise.”        (Luke 23:39-43)
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     Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до 
години дев'ятої... І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє... І, 
скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю Свого 
духа! І це прорікши, Він духа віддав... Коли ж сотник побачив, що сталось, 
він Бога прославив, говорячи: Дійсно праведний був Чоловік Цей! 
             (Евангелія від Луки 23:44-47)

_____________________________

     Now it was about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until 
the ninth hour.  Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in 
two.  And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, “Father, into your 
hands I commit My spirit.”  Having said this, He breathed His last.  So when the 
centurion saw what had happened, he glorified God, saying, “Certainly this was a 
righteous Man!”                (Luke 23:44-47)



     А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеї, на ім'я Йосип, 
що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата й просив тіла 
Ісусового. Пилат ізвелів тоді видати. І взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його 
плащаницею чистою, і поклав його в гробі новому своїм, що був висік у скелі. 
До дверей гробових привалив він великого каменя, та й відійшов. Була ж там 
Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи насупроти гробу. 
              (Евангелія від Матвія 27:57-61)

____________________________
     Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named 
Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus.  This man went to Pilate 
and asked for the body of Jesus.  Then Pilate commanded the body to be given to 
him.  When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, and 
laid it in his new tomb which he had hewn out of the rock; and he rolled a large 
stone against the door of the tomb, and departed.  And Mary Magdalene was 
there, and the other Mary, sitting opposite the tomb.          (Matthew 27:57-61)



     А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані 
пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А ввійшовши, вони не 
знайшли тіла Господа Ісуса. І сталось, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в 
одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони й посхиляли обличчя 
додолу, ті сказали до них: Чого ви шукаєте Живого між мертвими? Нема Його тут, бо 
воскрес! Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: 
Сину Людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і 
воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його!     (Евангелія від Луки 24:1-8)

_____________________________________

     Now on the first day of the week, very early in the morning, they, and certain other 
women with them, came to the tomb bringing the spices which they had prepared.  But 
they found the stone rolled away from the tomb.  Then they went in and did not find the 
body of the Lord Jesus.  And it happened, as they were greatly perplexed about this, that 
behold, two men stood by them in shining garments.  Then, as they were afraid and 
bowed their faces to the earth, they said to them, “Why do you seek the living among the 
dead?  He is not here, but is risen!  Remember how He spoke to you when He was still in 
Galilee, saying, ‘The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be 
crucified, and the third day rise again.’”  And they remembered His words. (Luke 24:1-8)



     So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the eleven and 
those who were with them gathered together, saying, “The Lord is risen indeed, and 
has appeared to Simon!”  And they told about the things that had happened on the 
road, and how He was known to them in the breaking of bread.
     Now as they said these things, Jesus Himself stood in the midst of them, and said to 
them, “Peace to you.”  But they were terrified and frightened, and supposed they had 
seen a spirit.  And he said to them, “Why are you troubled?  And why do doubts arise 
in your hearts?  Behold My hands and My feet, that it is I Myself.  Handle Me and see, 
for a spirit does not have flesh and bones as you see I have.”  When He had said this, 
He showed them His hands and His feet.             (Luke 24:33-40)

     І зараз устали вони, і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там 
у зборі Одинадцятьох, і тих, що з ними були, які розповідали, що 
Господь дійсно воскрес, і з'явився був Симонові. А вони розповіли, 
що сталось було на дорозі, і як пізнали Його в ламанні хліба.  І, як 
вони говорили оце, Сам Ісус став між ними, і промовив до них: Мир 
вам! А вони налякалися та перестрашились, і думали, що бачать 
духа. Він же промовив до них: Чого ви стривожились? І пощо ті 
думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки Мої та на ноги 
Мої, це ж Я Сам! Доторкніться до Мене й дізнайтесь, бо не має дух 
тіла й костей, а Я, бачите, маю. І, промовивши це, показав Він їм 
руки та ноги.    (Евангелія від Луки 24:33-40)
   ____________________________________



     І сказав Він до них: Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові, 
і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у Ймення Його проповідувалось 
покаяння, і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши. А ви свідки 
того.                  (Евангелія від Луки 24:46-48)
     І Він вивів за місто їх аж до Віфанії; і, знявши руки Свої, поблагословив їх. І 
сталось, як Він благословляв їх, то зачав відступати від них, і на небо возноситись.   
         (Евангелія від Луки 24:50-51)

_____________________________________

     And He said to them, “Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to 
suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins 
should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.  And you are 
witnesses of these things.”               (Luke 24:46-48)
     And he led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them.  
Now it came to pass while He blessed them, that He was parted from them and carried 
up into heaven.             (Luke 24:50-51)



     Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, 
не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але 
щоб через Нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той вже 
засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженого Сина Божого.      (Евангелія від Iоана 3:16-18)

     For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him 
should not perish but have everlasting life.  For God did not send His Son into the world to condemn 
the world, but that the world through Him might be saved.  He who believes in Him is not condemned; 
but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only 
begotten Son of God.           (John 3:16-18)
 

     Коли ж кажемо, що не маєм гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди! Коли ми свої 
гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від 
неправди всілякої.             (1 послання від Iоана 1:8-9)

     If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.  If we confess our sins, 
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.   
              (I John 1:8-9 ) 

     Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене.              (Евангелія від Iоана 14:6)

     Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life.  No one comes to the Father except through 
Me.”              (John 14:6)

     Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою! Візьміть на себе ярмо Моє, і 
навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бож ярмо 
Моє любе, а тягар Мій легкий!           (Евангелія від Матвія 11:28-30)
 

     “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take My yoke upon 
you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.  For 
My yoke is easy and My burden is light.”             (Matthew 11:28-30)

     Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності 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!           (Евангелія від Iоана 20:30-31)

     And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in 
this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that 
believing you may have life in His name.         (John 20:30-31)

     Я Альфа й Омега, Перший і Останній, Початок і Кінець.       (Одкровення від Iоана 22:13)

     “I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.”  
               (Revelation 22:13)
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Чи відповідае ця молитва бажанню вашого сердця ?  Якщо так, то 
звернися нею до Христа і Він прийде в твоє життя, як Він і обіцяв.

“Мій Господь, Ісус, я розумію, що я грішник і що Ти потрібен Мені. 
Дякую Тобі за те, що Ти помер на хресті, щоб зняти з мене всі мої 
гріхи.Дякую Тобі за те, що Ти простив мої гріхи та за вічне життя, що 
Ти даєш мені. Я відкриваю Тобі моє серце, увійди до нього. Будь моїм 
Господом та Спасом. Візьми моє життя в Свої руки. Амінь”.  

Iм’я___________________ Прізвище_______________ Дата___________

Does this prayer express the desire of your heart?  If it does, pray this prayer and 
Christ will come into your life as He promised:

“Lord Jesus, I realize that I am a sinner and need you in my life.  I thank you for dying on 
the cross to take away my sins.  Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life.  
I invite you into my life as Savior and Lord.  Please take control of my life.”

Name ____________________________________________ Date ______________________
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