
Простий Божий план порятунку взяті з Я Джон 
 

Введення  
 
I Джон 5:13   Се написав я вам, віруючим в імя Сина Божого, щоб ви знали, що маєте 
життє вічне, і щоб вірували в імя Сина Божого. 
  

1.   Ми всі грішники! 
 
I Джон 5:16-17   Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай 
молить ся, і (Бог) дасть Йому життє, тим що грішить не на смерть. Єсть гріх на смерть, не 
за сей кажу, щоб молив ся.  Всяка неправда гріх, та єсть гріх не на смерть. 
 
1 Джон 3:6   Кожен, хто у Ньому пробувае, не грішить; кожен, хто, грішить, не бачив Його, 
ні пізнав Його. 
 

 
 

Ми всі грішники! 
 

2.   Існує ціна за гріх! 
 
I Джон 5:19   Знаємо, що ми від Бога, і ввесь сьвіт у лихому лежить. 
 
I Джон 5:12   Хто має Сина, має життє; хто не має Сина Божого, життя не має. 
 
1 Джон 3:15   Кожен, хто ненавидить брата свого, той чоловікогубець; а ви знаєте, що 
жоден чоловікогубець не має життя вічнього, в ньому пробуваючого. 
  

3.   Ісус помер і заплатив за наші гріхи на хресті! 



1 Джон 4:10   У сьому любов, не що ми любили Бога, а що Він любив нас, і післав Сина 
свого на вблаганнє за гріхи наші. 
 

 
Христос помер за грішників! 

 
1 Джон 4:2-3    По сьому пізнавайте духа Божого: всякий дух, котрий визнає Ісуса 
Христа, що прийшов у тїлї, є від Бога.  І всякий дух, котрий не визнає Ісуса Христа, що 
прийшов у тїлї, не є від Бога; се дух антихристів, про котрого чували, що прийде, і тепер 
вже єсть у сьвітї. 
  
I Джон 5:11   А се сьвідченнє єсть, що життє вічне дав нам Бог, а се життє у Синї Його. 
  

4.   Ми повинні покласти нашу віру і довіру до Христа! 
 
Римлян 10:9-10,13   щоб, коли визнавати меш устами твоїми Господа Ісуса, і вірувати меш 
в серцї твоїм, що Бог Його підняв з мертвих, ти спас ся.  Серцем бо віруєть ся на 
праведність, устами ж визнаеть ся на спасенне.   Всяк бо, хто призове імя Господнє, 
спасеть ся. 
 
I Джон 5:14-15     І се одвага, котру маємо до Него, що, коли чого просимо по волї Його, 
Він слухає нас;  і коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що 
одержуємо прощення від Него. 
 
 



 
 
Так, це так легко! Ви не можете заробити в Бога прощення. Ви не можете заплатити за 
нього. Ви можете лише отримати його вірою, через благодать і милість Бога. Якщо ви 
хочете прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем й отримати від Бога прощення, 
помоліться такою молитвою. Промовляння цієї молитви, або будь-якої іншої, не спасає 
вас. Лише віра в Ісуса Христа може забезпечити вам прощення гріхів. Ця молитва – 
просто спосіб висловити Богу вашу віру в Нього і подякувати Йому за готовність 
пробачити вас.  
 

 
 
 
«Боже,  
 
я знаю, що згрішив проти Тебе і заслуговую покарання. Але Ісус Христос поніс покарання, 
яке заслуговую я, щоб через віру в Нього я міг бути прощений. Я відвертаюся від мого 
гріха і вірю, що Ти – моє спасіння. Дякую за Твою чудову милість і прощення! Амінь!» 
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