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Евангелле паведамленняў - Калі ласка, прачытайце наступнае:  

Быццё 1:1  На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. 

Рым 3:23 бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божай 

Іаан 8:34  Адказаў ім Ісус  : “Праўду, праўду кажу вам: кожны, хто грашыць, ёсьць 
раб граху. 

Бог стварыў нас, але мы не ведаем Яго, і аддзелены ад Яго, таму што нашай грахоўнай 

прыроды. Наша жыццё без Бога нічога не значаць і ні да чаго. Следства (плата) за нашы 

грахі ёсць смерць, як духоўная, так і фізічная. Духоўная смерць азначае быць 

аддзеленым ад Бога. Фізічная смерць распаду цела. Калі мы паміраем ў нашых грахах 

мы будзем вечна аддзелены ад Бога і трапляць у пекла. Як мы можам выратавацца ад 

нашых грахоў і вярнуцца да Бога? Мы не можам выратаваць сябе самі, таму што гэта не 

магчыма для грахоўнага чалавека, каб выратаваць сябе (гэтак жа, як тоне чалавек не 

можа выратавацца). Не могуць іншыя выратаваць нас, таму што ўсе мы грэшныя (адзін 

тоне чалавек не можа выратаваць іншага тапельца, і мае патрэбу ў дапамозе). Нам 

трэба, хто без граху (не тоне), каб выратаваць нас ад нашых грахоў. Толькі бязгрэшны 

чалавек можа выратаваць нас. Як знайсці бязгрэшнага чалавека ў грэшным свеце, у 

якім усе зграшылі? 

Рым 6:23  Бо расплата за грэх - смерць, а дар Божы - жыццё вечнае ў Хрысце 
Ісусе, Госпадзе нашым. 

Іаан 3:16  Бо так палюбіў Бог свет, што  Сына Свайго Адзінароднага аддаў, каб 
кожны, хто верыць яму не загінуў, але меў жыццё вечнае. 

Матфей 1:23  "Вось, Дзева ва ўлонні зачне і народзіць Сына, і дадуць Яму імя: 
Эмануіл, што азначае: з намі Бог". 

Іаан 8:23  І Ён сказаў ім: "Вы ад нізу, а Я з вышыні, вы з гэтага свету , Я не з гэтага 
свету . 

Марк 1:11  І голас быў з нябёсаў: “Ты Сын Мой узлюблены, Якога Я ўпадабаў.” 

Іаан 8:36  Дык вось, калі Сын вызваліць вас, то сапраўды вольнымі будзеце. 

Іаан 3:3  У адказ Ісус сказаў яму:"Праўду, праўду кажу табе: калі хто не 
народзіцца звыш, не можа ўбачыць Царства Божага". 

Іаан 1:12  А тым, што прынялі Яго, даў уладу стаць дзецьмі Божымі, тым, што 
веруюць у імя Яго: 

Бог, Які стварыў нас і любіць нас моцна, даў нам рашэнне. З яго вялікай любові да нас 

Ён паслаў Сына Свайго, Ісуса, памерці за нашыя грахі. Ісус бязгрэшны, таму што Ён не 

ад свету, і, у той час на зямлі, пераадолеў спакусу д'ябла ў грэх. Яго жыццё дзеля Бога 

на нябёсах. Ісус узяў на Сябе нашы грахі і памёр на крыжы за нашыя грахі. Ён 

з'яўляецца збавіцелем нашага жыцця (Ісус можа выратаваць нас, таму што Ён не тоне). 
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Мэта: Ісус памёр на крыжы каб расплаціцца за грахі нашы, і, такім чынам, пазбавіць нас 

ад нашых грахоў, ад нас і аднавіць нашы парушаныя адносіны з Богам. Мы ажываем ад 

духоўнай смерці (аддзяленне ад Бога) праз сілу Божую. Гэта новае стаўленне завецца 

нараджэння. Гэта вяртае нас да нашай мэты стварэння і існавання і дае нам рэальны 

сэнс і мэту жыцця.  

Іаан 11:25  Сказаў ёй Ісус: “Я — уваскрасенне i жыццё; хто веруе ў Мяне, калі i 
памрэ, будзе жыць.” 

Рым 6:09  ведаючы, што Хрыстос, уваскрэсшы з мёртвых, ужо не ўмірае: смерць 
ужо не мае над Ім улады. 

Дз 2:24  але Бог уваскрэсіў Яго, разарваўшы повязі смерці, бо ёй немагчыма 
было ўтрымаць Яго. 

Рым 14:09  Бо Хрыстос дзеля таго і памёр і ажыў, каб уладарыць і над мёртвымі і 
над жывымі. 

Дзеі 1:11  

 

і сказалі: “Мужы Галілейскія, што вы стаіце і глядзіце на неба? Гэты Ісус, 
што ўзьнёсся ад вас на неба, прыйдзе гэтак сама, як вы бачылі Яго, калі 
ўзносіўся на неба.” 

Што такое сведчанне таго, што ахвяру Ісуса памерці за нашыя грахі прыняў Бог на 

небе? Пасведчанне ўваскрасення Ісуса ад смерці Бога. У нядзелю, даказана, што Ісус 

перамог смерць (ці, іншымі словамі, смерць не мае над Ім ўлады). Зараз, такім чынам, 

таму што жыццё Ісуса, мы можам жыць. Яго жыццё ў нас, дае нам жыццё. Акрамя таго, 

таму што Ён уваскрос, Ён жывы сёння. 

Іаан 5:24  

 

“Праўду, праўду кажу вам: хто слухае слова Маё і верыць Таму, Хто 
паслаў Мяне, мае жыццё вечнае і на суд не прыходзіць, але перайшоў 
ад смерці ў жыццё”. 

Іаан 10:9  

 

Я — дзверы; хто ўвойдзе праз Мяне, збаўлены будзе; i ўвойдзе, i 
выйдзе, i пашу знойдзе. 

Іаанн 14:6  Кажа яму Ісус: “Я — шлях i ісціна, i жыццё: нiхто не прыходзіць да Айца 
інакш, як праз Мяне.” 

Іаан 8:24  “Таму і сказаў Я вам, што памраце ў грахах сваіх; бо калі не ўверуеце, 
што гэта Я, то памраце ў грахах сваіх.” 

Дзеі 4:12  “Бо няма другога імя пад небам, дадзенага людзям, якім належала б 
нам уратавацца.” 

Рым 10:13 Бо “кожны, хто пакліча імя Госпада, уратуецца”. 

Рым 10:11  Бо Пісаньне кажа: “кожны, хто верыць у Яго, не пасаромлены будзе.” 

Рым 2:11  Бо няма прывабы да асобы ў Бога. 
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Рым 3:22 праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста ва ўсіх і на ўсіх вернікаў. 
Бо няма розніцы; 

Рым 10:09  бо калі вуснамі тваімі будзеш вызнаваць Ісуса за Госпада і сэрцам тваім 
верыць, што Бог уваскрэсіў Яго з мёртвых, ты выратуешся. 

Як нашы грахі быць выдалены, і мы атрымалі гэтае новае жыццё? Па веры ў Ісуса як 

нашага Госпада і Збаўцы. Калі мы пакуль у сваіх грахоўных шляхах і заклікаем Ісуса 

дараваць і выратаваць нас, Ён гэта зробіць. Ісус ёсць Сын Божы, Які прыйшоў у свет, каб 

памерці за нашыя грахі. Усе на зямлі, хто спадзяецца на Яго, атрымае дараванне ад 

Бога, выратаваецца ад сваіх грахоў (і пекла) і атрымае новае жыццё ад Бога. Богу не 

абліччы спадобныя. Ён не ўплывае - графства мы жывем, мове мы гаворым, багаты або 

бедны, мужчына ці жанчына, малады ці стары, ці любыя іншыя фізічныя адрозненні. 

Кожны, хто верыць і вызнае Ісуса Хрыста, будзе захаваны. Ніжэй прывядзем малітву, па 

якой можна маліцца, калі вы вырашылі ісці за Ісусам: 

Бог на небе, дзякую Цябе за адпраўку Вашага адзінага Сына, Ісуса, памерці за мае грахі, 

каб я мог быць захаваны і мець новае жыццё з нябёсаў. Я раскайваюся ў маім шляху і 

хачу папрасіць прабачэння за мае грахі. Я веру ў Ісуса і прымаю Ісуса як свайго Госпада 

і Збавіцеля. Дапамажы мне, і накіруй мяне жыць жыццём прыемным для Вас у гэтым 

новым жыцці, якое Вы даеце мне. Амін 

Калі вы прачыталі малітву вышэй, просім Бога, кааб ён паказаў вам шлях да царквы . 

Гаварыце з Богам у малітве рэгулярна і Бог будзе гаварыць з вамі. Слухайце голас Бога. 

Бог дапаможа вам. Ён любіць цябе і будзе клапаціцца пра цябе. Вы можаце давяраць 

Яму. Ён ніколі не падводзіць тых, хто верыць у Яго. Бог ёсць добрыня Бога. Яму можна 

давяраць. Вы можаце пакласціся на Яго за сваё жыццё. Прынясіце вашыя патрэбы 

перад Ім. Ён клапоціцца пра вас і дабраславіць вас. Бог сказаў: "Я ніколі не пакіну цябе і 

не пакіну цябе». Давер да Бога. Будзьце дабраславёныя праз Ісуса.  

Чытайце Біблію рэгулярна, пачынаючы з кнігі Джона. Для большага аб'ёму рэсурсаў 

Інтэрнэт, націсніце тут.  
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