
1 Івана 5 
 
В своєму посланні Іван продовжує нагадувати, що Ісус є справді 
людиною і справді Богом. Він закликає нас любити Бога і любити один 
одного в тілі Христа. Ми знаємо, що якщо ми в Христі, ми маємо життя: 
Вічне Життя! Ми повинні відкласти гріх і не мати жодного кумира, лише 
Христос має бути центром нашого життя.  
 
Народжений від Бога 
Ті, хто щиро вірить, що Ісус - Месія, народилися від Бога. Вони живі 
духовно. Коли ми любимо Бога, ми прагнемо виконувати заповіді Його.  
Вони для нас не тягар, а спосіб показати, що ми любимо Бога. Коли ми 
народилися від Бога, нас не притягує цей світ, вплив цього світу не 
контролює нас. Навпаки, Христос в нас, дає нам перемогу, яка перемагає 
світ та егоцентризм.   
 
Свідоцтво води, крові та Духа Святого 
Іван показав нам, що Ісус прийшов від Бога. Він прийшов у плоті 
людській, був охрищений у воді, як приклад того, що ми померли для 
себе і живемо для Бога. Ісус прийшов пролити свою кров, тому що лише 
Його кров в силі зняти наший гріх. Він заплатив найвищу ціну, щоб ми 
могли бути врятованими від гніву Божого.  Дух Святий запевняє нас, що 
Ісус прийшов від Бога і є Богом, Він народився від діви Марії, віддав себе 
в жертву на Голгофі і є лише єдиною відповіддю на нашу відчайдушну 
гріховну потребу.   
 
Християнське свідоцтво 
Наша історія базується на визнанні того, що Бог зробив для нас. 
Ми проголошуємо, що маємо вічне життя через Христа і наша надія бути 
з Ним на Небесах вічно, повністю пов'язана з нашим визнанням того, хто 
є Ісус. Ми також стверджуємо, що немає іншого шляху для порятунку, 
окрім Христа. 
 
Впевненість в Бозі 
Іван пише нам з абсолютною певністю приступати до Бога, і що ми 
безсумнівно маємо життя вічне. Коли ми в правильних стосунках перед 
Богом, та молимося згідно Його волі, ми також повинні бути певні, що Він 
слухає нас.  
 
Гріх, що веде до смерті 
Гріх вже більше не повинен панувати над християнином. Так як ми 
отримали Христа, Він взяв на себе покарання за наш гріх  і, хоча ми 
можемо помилятися та падати, коли ми визнаємо наш гріх, отримуємо 
звільнення від вічного покарання. Однак, Іван вказує на гріх, що веде до 
смерті. Багато хто ставив запитання, що то саме за гріх і чи веде він до 



фізичної чи духовної смерті. Звичайно,  головне питання в тому, 
приймаємо ми Христа чи відкидаємо. 
Якщо ми відмовляємось визнати, хто такий Ісус  і наполегливо 
противимося прощенню, вперто чинимо опір, щоб не прийняти Його 
спасіння, тоді ми зустрінемося не лише з фізичною смертю, але і з 
духовною, що означає, навічно будемо відділені від Бога! 
 
Подолання лукавого 
Робота диявола полягає в тому, щоб осліпити людей, щоб вони не 
бачили, хто є Христос і керувати цим світом, щоб люди ставали гордими і 
не бажали отримувати спасіння. Коли ми народжені знову, відкидаємо 
гріх і приймаємо Христа, ми звільнені від сили лукавого. Ми приходимо 
до розуміння, що Бог істинний, надійний, Йому варто довіряти, а диявол 
неправдомовець. Іван закінчує свого листа, нагадуючи нам, що Ісус є 
істинний Бог, який дає вічне життя та закликає нас утримуватися від 
ідолопоклонства. 
  
Питання для роздуму: 
1. Божі заповіді не тяжкі. Чи відображають цю реальність наші відносити 
з Ним? 
2. Що означає перемогти світ на практиці? 
3. Чи дійсно ми приймаємо Боже свідчення про Його Сина через Святого 
Духа? 
4. Як ми можемо бути впевнені, що ворог Божий, сатана, не має 
контролю над нашим життям? 
5. Яке свідчення нашого серця дає нам впевненість у Бозі? 
  
Божих благословінь! 
Річард Брантон 

 


