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1 Івана 1 

Бог дав натхнення апостолу Івану написати Євангеліє, книгу Об'явлення та три 

послання. Ми бачимо його любов та посвяту Ісусу, і його бажання донести  розуміння 

того, що Ісус, будучи людиною, є також Богом Всемогутнім. Це сумно, але, можливо, 

не дивно, як швидко апостоли мали зіткнутися з помилкою та фальшивим вченням у 

першій церкві. 

Свідчення 

1 Івана 1 розпочинається словами, подібними до слів початку Євангелії від Івана. 

Ісус - Творець 

Він присутній від початку. Він вічний. Він став людиною, і тому, був видимий. На нього 

дивилися, доторкалися, і проголошували, як Слово стало тілом. 

Ісус є Джерелом Життя 

Він прийшов, як людина і є джерелом життя вічного. Він і Отець одно. 

Ісус - Бог з Нами 

Апостоли розповідали про те, що вони знали з власного досвіду. Вони бажали, щоб 

інші теж мали особисті стосунки з Богом - спілкування, дружбу та близькість з Богом. 

Коли ми пережили це особисто, і бачимо, як інші приходять до Ісуса, це приносить нам 

повноту радості у Христі. 

Послання від Бога 

Послання дане нам від Бога, а не від апостолів. Павло сказав майже те саме, і сам Ісус 

завжди посилався на Отця. 

Бог - Світло 

Ставиться наголос на Божу чистоту, святість та праведність. Щоб ходити з Богом, 

потрібна відкритість і чесність. Ніякого прикидання чи лицемірства. 

Ми обманюємо себе, коли говоримо, що маємо спілкування з Богом, а в наших серцях 

темрява. Темрявою може бути чаклунство і бунтівництво, але, по суті, навіть 

найменший гріх  відокремлює нас від Бога. 
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Ходити у Cвітлі 

Від нас вимагають бути прозорими перед Богом. У будь-якому випадку від Нього нічого 

не приховано, тому дурно намагатися щось приховати. Коли ми приходимо до Бога і 

дозволяємо Йому розкривати те, що  в наших серцях, ми можемо визнати це і 

погодитися з Ним, в якому ми духовному стані.  Tоді ми зможемо мати справжнє 

спілкування з іншими у Христі, і спілкування з Богом. 

Боляче входити у світло Боже, але коли ми це робимо, відкривається славна 

можливість отримати Його благодать та очиститися дорогоцінною кров'ю Христа. Кров 

Ісуса Христа може змити нашу провину, нашу нечистоту та зняти покарання, яке ми 

заслуговуємо за свій гріх. 

Ми є просто неправдомовцями, якщо кажемо, що у нас не має гріха, але коли від серця 

визнаємо його, то отримуємо прощення та очищення. Ми вже не відкинуті, але 

повністю прийняті. Маємо спілкування та дружні стосунки з Богом та насолоджуємося 

глибокими стосунками з іншими в тілі Христовому. 

Бог не може бути неправдомовцем. Його оцінка щодо нас абсолютно точна. 

Підтвердження того, що Його слово живе в нас - це наше усвідомлення гріха та 

усвідомлення того, що  наш Спаситель, Ісус,  помер, щоб впоратися з ним! 

Питання для Розглядати: 

1. Чи вірні ми цілому євангельському посланню? Ісус - це Бог, а Ісус - людина. Він 

обоє! 

2. Чи визнаємо ми чіткий зв’язок між нашими стосунками з Богом та одне з одним? 

Ми не можемо говорити про пізнання Бога і, тим не менше, опинятися в поганому 

місці з іншими в тілі Христа. 

3. Чи ходимо ми в світлі? Ми потайливі чи навіть уникаємо давати чітких відповідей? 

Ми повинні бути відкритими, чесними та щирими з Богом та з іншими людьми. 

4. Що ми думаємо про визнання наших гріхів? Це мають бути не просто слова, які ми 

говоримо, - це повинно супроводжуватися справжньою переміною серця та 

ставлення. 

5. Бог святий, але Він бажає прощати, коли ми каємося. Чи вдячні ми за це? Чи дійсно 

ми цінуємо дорогоцінну кров Ісуса, пролиту за нас? 
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1 Івана 2 

В другому розділі цього послання Іван продовжує тему прощення, темряви та  світла, 

але він також чітко говорить про потребу любити один одного. Він наводить вагомі 

причини для написання цього послання. Благає віруючих  щоб не любили світу, і 

застерігає людей про антихриста та обман.  Він також заохочує віруючих, щоб були 

готові до приходу Христа. 

Дорогі Діти 

Явно, апостол є людиною великого співчуття і дуже поважає Божий народ. Він має 

серце батька і він хоче, щоб співчуття та дисципліну розуміли дуже особисто. 

Ісус - Заступник 

Бажання Івана полягає в тому, щоб гріх у житті віруючого мав бути винятковим, а не 

звичним. Він дає надію, що коли б ми згрішили, є Той, Хто буде представляти нас і 

говорити за нас. Однак заради Христа ми завжди повинні прагнути не грішити. 

Любов Один до Одного у Тілі Христовому 

Іван пояснює, що якщо ми щиро прийшли до Христа, ми будемо слухняні Йому і 

будемо виконувати Його заповіді. Послух - це основний спосіб продемонструвати, що 

Євангеліє є справжнім для нас і дійсно торкнулося нашого життя. Якщо ми по 

справжньому любимо Ісуса, ми будемо жити, як він жив. Звичайно, це не нова 

концепція. Жити у світлі Бога - означає, що ми не можемо ненавидіти нашого брата чи 

сестру у Христі. Ненависть належить до темряви, а ми вже там не перебуваємо. У 

Христі, ми можемо ходити впевнено і не спотикатися безцільно. 

Причини для Написання 

Божі люди не схожі на людей цього світу, які живуть у темряві та відчаї. Ми 

знаходимося у набагато кращому місці. Поетичне повторення «дорогі діти», «батьки» 

та «юнаки», звертається до народу Божого, якому було прощено і врятовано від гріха 

вірою в Ісуса - і який був введений до пізнання Бога як батька.  Старші християни, які 

були вірними протягом багатьох років. Молоді християни, які перемогли сатану і були 

зміцнені Богом. Нас усіх втішає знання, що у нас є вічний Бог, який завжди був поруч з 

нами і завжди буде поруч з нами! 
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Не Любіть Світу 

Весь світовий порядок зіпсований сатаною, де пожадливість, тілесні бажання та багато 

гордості, знищити справжню любов до Отця. Ми маємо жити в цьому світі, але не бути 

залежними від нього! 

Остання Година 

Іван усвідомлює, що прийде багато фальшивих учителів, і багато хто буде прикидатися 

Христом. Часом ці люди, здається, є частиною церкви. Проте їх непослідовність та 

невірність видадуть їх. 

Як віруючі, ми не повинні боятися. Ми отримали помазання від Святого Духа, який 

навчає нас істини.  Важливою перевіркою лжевчення є те, що саме говориться про 

Христа. Хорошим сповіданням є визнання Христа за Бога, Господа і Спасителя  і єдиний 

шлях до Бога Отця. Все що менше - хибне і помилкове.  Дух Божий, що знаходиться в 

нас, завжди шануватиме Ісуса. 

Ісус прийде знову. Коли ми любимо його і прагнемо жити праведно перед ним, нам не 

буде чого боятися чи соромитися того великого дня, коли він прийде правити і 

царювати вічно! 

Питання для Розглядати: 

1. Як ми ставимось до Божого народу? Посилання Джона на них як на «дорогих дітей» 

багато про нього говорить. Те, як ми звертаємось до інших, може багато сказати 

про нас. 

2. Коли ти востаннє дякував Ісусу за те, що Він твій заступник? Чи цінуємо ми його 

любов, проявлену в готовності представляти таких людей, як ти і я? 

3. Наскільки серйозно ми приймаємо коментарі Івана про нашу любов один до 

одного, що відображає нашу любов до Христа? Чи ми вигадуємо причини 

критичності та різкості до інших, коли вони також люблять Ісуса так само, як і ми? 

4. Іван враховує цілий спектр людей у тілі Христовому.  Чи цінуємо ми кожну людину, 

чи лише тих, які належать до нашої вікової категорії? 

5. Які виклики ставить цей світ вашому християнському життю? Як ми можемо бути 

праведним і непохитним перед спокусами цього світу? 

6. Наскільки строго ми відкидаємо фальшиве вчення? Чи будемо ми впевненими чи 

посоромленими при приході Христа? 
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Цей розділ сильно і могутньо говорить про Божу любов. Ми бачимо вплив цієї 

любові на нас, і те, що план диявола зруйнований та зведений нанівець.  Любов Бога 

має бути відчутною  і тому, повинна бути виражена в ставленні віруючих один до 

одного.  Справжнє духовне життя з Богом буде видно по тому, як ми будемо 

ставитися до наших братів та сестер у Христі. 

Діти Божі 

Це наш новий статус завдяки Христу. Ми діти, не лише слуги. Бог любить все своє 

творіння, але ми маємо особливі стосунки через Ісуса.  Відбулося це через любов Отця. 

Це екстравагантна любов; любов, якої ми не заслуговуємо; любов, яка виходить за 

межі будь-яких людських міркувань. Ми заслуговуємо Божого гніву, а не його любові, 

але чудова любов  Бога змусила нас відрізнятись від світу. Як діти Божі, ми маємо 

безпеку, ми в Його планах, і ми чекаємо на славне майбутнє! 

Побачивши Ісуса 

Іван розповідає нам про особливу надію для віруючих. Коли ми бачимо Ісуса саме 

таким, як він є, ми будемо схожі на нього. Яка надія! У той момент, коли ми його 

бачимо, ми будемо глибоко усвідомлювати диво того, Хто він є, і  будемо звільнені від 

боротьби з спокусою та гріхом. Не маючи більше жодних слабкостей та недоліків в 

характері чи тілі, ми будемо такими, як Ісус. Алілуя! 

Закон і Диявол 

Наше беззаконня і бунт вирішено. У нас нова природа, яка не просто продовжує 

грішити. Оскільки ми прийшли до Христа, ми маємо зовсім інше життя, і навмисний гріх 

та непокора Богові - не належать до такого життя! Робота диявола - це бунт і гріх, але 

Ісус прийшов, щоб знищити його роботу. Ті, хто народився від Бога, будуть виконувати 

Божий план, а не план диявола. Любити Бога, любити праведність і любити Божий 

народ - це чіткі показники того, що ми маємо в собі Боже життя! 

Любити Бога, Любити Один Одного і Долати Ненависть 

Любити Бога і любити один одного є основними вимогами для віруючих у Христі. 

Незадовго після того, як гріх прийшов у світ,  Каїн вбив свого брата Авеля. Авель був 

праведним, і це викликало ненависть у Каїна. На жаль, неминучим є те, що якщо ми 

будемо жити праведно в Христі, ми будемо викликати гнів та ворожнечу у світу. 

Вічне життя - дар від Бога, і Його Дух перебуває в серцях тих, хто любить Його і любить 

Його людей. Це любов, яка виражається не просто емоціями. Активна, практична, 
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любляча турбота про наших братів і сестер, які потребують допомоги, є явним 

свідченням цієї любові, і ми маємо мир та впевненість в наших серцях та розумі, що ми 

живемо як справжні християни, а не просто говоримо правильні слова!  Чисте сумління 

дає нам впевненість у спілкуванні з Богом, за заступництві за інших і є джерелом для 

віри в Ісуса та покори всьому, що Господь нам наказав робити. Ми стаємо непохитними 

в вірі, завдяки роботі Божого Святого Духа! 

Питання для Розглядати: 

1. Наскільки ми цінуємо бути дітьми Божими? Чи ми розуміємо важливість цієї зміни 

статусу, яку Ісус здобув для нас? 

2. Подумайте, що це буде означати, коли ми побачимо Ісуса. Бути схожим на Ісуса - це 

дивовижно! Чи витрачаємо ми достатньо часу на роздуми над цією істиною? 

3. Наскільки ми усвідомлюємо порядок денний диявола? Як Ісус його зруйнував? 

4. Які практичні кроки ми можемо робити, щоб показувати любов один до одного? Чи 

є щось конкретне, що ми можемо зробити, щоб допомогти нужденним, хто поруч із 

нами? 

5. Чи є у нашому житті гнів чи ревнощі? Що ми можемо зробити, щоб викорінити це? 

6. Подумай, наскільки ти впевнений у собі перед Богом. Чи є на вашій совісті речі, які 

слід приносити Богові для очищення? 

  



Біблійне Вивчення від Служїння Жива Надія 1 Івана Сторінка 8 

1 Івана 4 

Сумно зауважити, що дуже швидко молода церква зазнає сильної атаки, і одним із 

головних викликів є неправдиве вчення. Дух антихриста швидко піднімає свою 

голову, але Іван хоче, щоб церква протистояла його впливу. Він також знову піднімає 

вкрай важливе питання про пізнання Божої любові і щоб ділилися цією любов'ю 

один з одним у тілі Христовому. 

Перевірити Духів 

Ми хочемо сприймати людей і бути привітними, але в Писаннях нам пропонується 

перевірити і підтвердити, чи щось походить від Бога, а не від плоті чи диявола. 

Ключовим питанням є свідчення Христа.  Кожен, хто не заявляє, що Христос справді 

Бог, а також справді людина, повинен очікувати запитань щодо їхнього вчення. 

Фальшиві Пророки 

Іван каже нам, що є багато фальшивих пророків. Вони виходять у світ, де поширюють 

свій обман. Вони антихристові. Якими б приємними вони не здавалися, вони фактично 

воюють із Христом і заперечують, ким він є насправді. Вони мирські і тому мають 

справжній потяг до плоті. Вони не говорять про жертви та страждання, але часто 

припускають, що життям слід насолоджуватися, незалежно від того, чи правильно, чи 

неправильно, і керуватися лише тим, що «правильними відчуттями». 

Перемога 

Як віруючі, ми маємо перемогу над цією неправдою, тому що Христос насправді живе в 

нас! Христос увійшов у наше серце, і Його Дух свідчить разом з нашим духом про те, що 

подобається Богу, а що не подобається Йому.  Христос в нас більший, ніж будь який 

неправдивий дух.  Диявол може мати певний вплив на світі, але він не має сили на 

небі.  Ми призначені для небес благодаттю нашого Господа Ісуса Христа. Ті, хто також 

має Христа, який живе у вірі у своїх серцях, будуть спілкуватися з нами та бути єдиними 

з нами, але ті, хто не має Христа, будуть чинити опір нам і не слухати нас. 

Наша Любов до Інших 

Іван закликає віруючих любити один одного, тому що любов від Бога. Він є джерелом 

любові, і коли ми дійсно знаємо Його, тоді Його любов стає частиною нашого життя. 

Ми збагачені Його любов'ю і коли нас торкається Його любов, це впливає на нас 

назавжди! 
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Божа Любов для Нас 

Божа любов - це не просто емоції, але це також дії! Він послав у цей світ, того, хто 

найцінніший і абсолютно унікальний, Ісуса Христа, Свого Сина.  Ісус, сповнений життя, 

був посланий померти за нас, щоб ми могли мати вічне життя, а не вічну смерть! Ісус 

взяв на себе те покарання, яке ми заслуговуємо за свій гріх. 

Свідоцтво Любові 

Ми помиляється  в думках, що ми перебуваємо в Божій любові, якщо з нелюбов'ю та 

надто критично ставимося до тих, хто в тілі Христа. Якщо ми скуштували Божу любов, 

найкраще, як ми можемо показати це - любити і турбуватися про інших. Наша любов, 

як і Божа, повинна проявлятися в діях, а не лише в словах. Свідчити про Божу любов, 

визнаючи, що Ісус єдиний Спаситель, з'явлений, як Божий Син, поглиблює нашу 

вдячність і довіру до Нього. 

Радість Любові 

Зрілість та зріст в пізнанні Божої любові важливий і ми повинні застерігати себе від 

будь якого самовдоволення.  Ми не знаходимо глибину любові відразу, але ми 

розвиваємо її, шукаючи можливості любити наших братів та сестер у Христі. Життя з 

любов’ю до Бога робить наше життя цілим.  Ми з впевненістю зустрінемо день суду, 

тому що ми отримали любов Ісуса. Нам не потрібно боятися, тому що наше покарання 

знято. Наша любов не бере свій початок від чогось, що в нас. Це походить лише від 

оцінки, насолоди та занурення нас самих у Його любов! 

Питання для Розглядати: 

1. Чи ефективні ви випробовуючи, що від Бога, а що ні? Як ви могли б покращити своє 

сприйняття в цьому плані? 

2. Чи знаєте ви про будь-яке неправдиве вчення і, якщо так, що ви робите для 

вирішення цієї проблеми? 

3. Які ключі до перемоги над брехнею та обманом ворога? 

4. У чому суть і центр Божої любові? 

5. Чи є якісь практичні способи, якими ви повинні демонструвати Божу любов іншим 

прямо зараз? 
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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. Нас 

закликають знати, 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, народжені Богом. Вони духовно живі. 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 та 

вплив цього світу не контролює нас. Натомість Христос у нас дає нам перемогу, яка 

перемагає наші мирські та егоїстичні шляхи. 

Свідоцтво Води, Крові та Духа Святого 

Іван показав нам, що Ісус прийшов від Бога. Він прийшов у людській плоті і охрестився 

у воді, як приклад того, що ми вмираємо заради 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.  Святий Дух переконує 

нас, що Ісус, який прийшов від Бога і є Богом, який народився від Діви Марії і який дав 

себе в жертву на Голгофі, є єдиною відповіддю на нашу відчайдушну, грішну потребу. 

Християнське Свідоцтво 

Наша історія заснована на прийнятті того, що Бог зробив для нас. Ми віримо в чудову 

любов Бога, який показав нам себе через Ісуса. 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 заявляємо, що ніхто не може знайти 

спасіння, крім як через віру в Христа. 

Впевненість в Бозі 

Джон пише нам, щоб ми могли бути повністю впевненими у наближенні до Бога і бути 

дуже впевненими, що ми вже маємо вічне життя. Коли наші стосунки з Богом 

правильні, і ми молимося згідно з Його волею, ми також можемо бути впевнені, що Він 

нас почує. 
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Гріх, Що Веде до Смерті 

Гріх вже більше не повинен панувати над християнином. Оскільки ми прийняли Христа, 

Він прийняв покарання за наші гріхи, і, хоча ми можемо помилятися і зазнавати невдач, 

коли визнаємо свої гріхи, ми звільняємось і не зазнаємо вічного покарання. Однак Іван 

вказує, що є гріх, який веде до смерті. Багато хто ставить під сумнів, про який гріх він 

говорить і чи має на увазі фізичну смерть чи смерть духовну. Звичайно,  головне 

питання в тому, приймаємо ми Христа чи відкидаємо. Якщо ми відмовляємося визнати, 

ким насправді є Ісус, і вперто чинимо опір отриманню його прощення, то нас чекає не 

лише фізична смерть, але й духовна смерть, що означає бути відокремленим від Бога 

назавжди! 

Подолання Злого 

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 Злого. Ми приходимо до розуміння, що Бог правдивий, надійний і надійний, а 

диявол брехун. Іван закінчує свого листа, нагадуючи нам, що Ісус є істинний Бог, який 

дає вічне життя та закликає нас утримуватися від ідолопоклонства. 

Питання для Розглядати: 

1. Божі заповіді не тяжкі. Чи відображають цю реальність наші відносити з Ним? 

2. На практиці, що означає подолання світу? 

3. Чи ми справді приймаємо свідчення Бога через Святого Духа про Його Сина? 

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? 


