
 

“Добрыя навіны Паведамленне” © Susanna Ward—www.seersgate.com 1 

(The Good News Message – Belarusian) 
Добрыя навіны Паведамленне 

 

Ісус жывы. Ісус памёр і ўваскрос.1 Ісус вяртаецца.2 Ісус ёсць адзіны 

шлях да нябёсаў.3 Ісус ратуе.4 Ісус можа зрабіць усё, што, як паказана 

ў Евангеллі ад Лукі 4.5 Ісус ёсьць Цар, і ў Яго ёсць Валадарства.6 

Адзіны шлях у гэта Валадарства, каб нарадзіцца зноў.7  

 

Ісус памёр на крыжы і ўзяў ўсе грахі на Яго цела. Яго ранамі мы 

ацаліліся.8 Ён моцна пацярпеў за ўсіх нас, так што мы маглі б правесці 

вечнасць з Ім вечна.9 Бог палюбіў свет, што Ён паслаў Свайго Сына 

Ісуса, каб памерці ў нашым месцы.10 Бог ведаў, што мы не маглі 

заплаціць цану. Цана была вялікая, і мы ніколі не маглі задаволіць 

Божыя стандарты.11 Вось чаму Ісус прыйшоў.  

 

Ісус ёсьць Слова, якое сталася целам. Ісус стаў чалавекам.12 Ісус 

хадзіў па гэтай зямлі, і выпрабаваў усе формы болю і адхілення на 

Сябе.13 Ён быў адкінуць і пагарджае. Ніхто не хацеў нават глядзець на 

Яго,14 але Ён зрабіў вялікую справу для нас: Ён прымірыў нас назад да 

Айца. З-за таго, што зрабіў Ісус, мы больш не павінны быць 

аддзеленыя ад Бога. Ісус памёр, каб мы маглі зноў мець зносіны з 

Айцом.15 Ісус памёр, каб мы маглі мець жыццё.16 Праз Езуса, мы маем 

вечнае жыццё.17 Праз Езуса, мы маем прабачэнне грахоў.18 Тыя, хто 

верыць у Ісуса, ніколі не будзе сапраўды памерці, таму што Ісус ёсьць 

Той, хто дае жыццё.19 Ісус дае жыццё ўсім, хто верыць у Яго.20 І што 

вечная жыццё пачынаецца ў той момант, вы атрымаеце Яго ў сваё 

сэрца.21  

 

Вы не павінны рабіць добрыя справы або справы, каб патрапіць у 

рай.22 Усё, што вам трэба зрабіць, гэта верыць у Ісуса. Заклікайце імя 

Яго. Папытаеце Яго, каб выратаваць вас. Папытаеце Яго вызваліць 
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вас. Ён тут. Яго Дух тут, каб дапамагчы вам. Пакліча імя Гасподняе. 

Заклічце Ісуса, і вы будзеце выратаваны. Бо калі вы вызнаеце вуснамі 

Ісуса за Госпада і сэрцам тваім верыць, што Бог уваскрэсіў Яго з 

мёртвых, ты выратуешся.23 Вы будзеце мець жыццё вечнае. Вы 

станеце дзіцем Божым, грамадзяніна ў Божым Валадарстве.24 Царства 

Бога вечная.25 Царства Божае ўжо тут і даступны для ўсіх, хто прымае 

Ісуса як Госпада і Збаўцы. Ісус ёсць адзіны шлях да нябёсаў. Там няма 

іншага імя пад небам, з дапамогай якога мы можам быць 

выратаваны.26  

 

Аднойчы Ісус вернецца. Ён вяртаецца зноў.27 І адзін дзень, ён будзе 

кіраваць і валадарыць з гэтай зямлі.28 Гэта паведамленне не 

спалохаць вас, дарагi дружа. Гэта паведамленне, каб вы ведалі, што 

час мала, і вяртанне Хрыста хутка. Ісус Хрыстос вернецца зноў.29 Я 

кажу «зноў», таму што Ён прыйшоў аднойчы, як дзіця, але калі Ён 

прыйдзе ў другі раз, ён прыйдзе як заваёву кароль.30  

 

Цяпер настаў час, каб быць гатовым, дарагi дружа. Цяпер настаў час, 

каб слухаць. Цяпер самы час. Ня зацвярдзее сваё сэрца. Ня 

бунтаваць супраць Бога.31 Сёння дзень выратавання.32 Знайдзіце 

хвілінку, прама зараз, і даць сябе Госпаду. Дайце Яму сваё жыццё. 

Здрадзіць сябе Яму. Ён тут для вас сёння. Дазвольце Яму зрабіць 

глыбокую працу ацаленьня загойваецца сваё сэрца, і ачысткі ад 

усякага граху. Ён здольны. Ён тут. Давайце разам памолімся:  

 

Дарагі Ісус, я прашу Цябе дараваць мне ўсе мае грахі. Я прашу Цябе, 

каб выратаваць мяне. Я павярнуўся спіной да Цябе, але цяпер я 

прыходжу да Цябе. Калі ласка, ачысці мяне ад усякай няпраўды. Калі 

ласка, ацалі мяне. Калі ласка, ацалі мяне ў кожнай вобласці маім 

жыцці. Самае галоўнае, калі ласка, прыходзьце жыць ўва мне. Я хачу 

ведаць Цябе. Я хачу мець адносіны з Вамі. Я твой. Я Твой назаўсёды, 

Божа мой, Цару мой; і я выбіраю служыць Табе да канца маіх дзён. 
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Дзякую Табе, Госпадзе, памёр за мяне і выратаваў мяне. Я 

атрымліваю ўсё, што Вы для мяне. Я з нецярпеннем чакаю, каб быць 

з табой назаўсёды. Амэн.  

 

Дарагія браты і сёстры, цяпер, калі вы памаліліся гэтай малітвай і 

прыняў Езуса ў сваё сэрца, верай, вы цяпер новае тварэнне ў 

Хрысце.33 Вы больш не тое ж самае. Вы больш не той чалавек, што вы 

некалькі хвілін таму; Ісус зараз знаходзіцца ў вашым сэрцы.34 Што 

выдатна, што Яго Дух будзе з вамі. Так, Святы Дух з вамі. Ён будзе 

весці вас і накіроўваць вас, паказваючы вам шлях праз Яго ісціну, якая 

зыходзіць ад Бога.35  

 

Зараз, ёсць некалькі рэчаў, якія вы павінны зрабіць: Рэгулярна чытаць 

Слова Божае.36 Атрымаеце Біблію, і пачаць у кнізе Джона. Чытаць і 

вывучаць Слова Божае, таму што ператворыць ваш розум.37 Яшчэ 

адна рэч: Праводзіце час у малітве да Бога кожны дзень. Вучыцеся 

слухаць, як добра. Гэта зносіны. Гэта, як вы навучыцеся чуць Яго 

голос-, праводзячы час з Ім.38 Ён хоча пагаварыць з вамі, так што вы 

павінны навучыцца слухаць таксама. Трымайцеся далей ад тых рэчаў, 

якія зьняважыць Хрыстос. Папытаеце Святы Дух, каб дапамагчы вам 

знайсці месца, дзе вы можаце даведацца больш пра Ісуса.39 Я так 

рады, што мы ў гэты раз разам. Я так рада, што ты аддаў сваё жыццё 

Госпаду. Вы ніколі не будзеце такім жа. Расці ў мілаце і пазнаньні 

Госпада нашага і Збаўцы Ісуса Хрыста.40

 
                                                           
1 Выкрыццё 1:18 
2 Джон 14:2, 3 
3 Джон 14:6 
4 Акты 4:12 
5 Люк 4:18, 19 
6 Джон 18:36, 37 
7 Джон 3:5, 6 
8 Джон 19:30, 1 Пітэр 2:24 
9 Ісая 53:3, 4 
10 Джон 3:16, Галатаў 3:13 
11 Рымляне 3:23, 24 
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12 Джон 1:14 
13 Габрэям 4:15 
14 Ісая 53:3 
15 Рымляне 5:10, Каласянаў 1:19-22 
16 Джон 10:10 
17 Джон 10:27-30 
18 1 Джон 2:2 
19 Джон 11:25, 26 
20 1 Джон 5:11-12 
21 Рымляне 10:9-10 
22 Эфесянаў 2:8-9 
23 Рымляне 10:9-10 
24 Джон 3:3, Піліпянаў 3:20, 21 
25 Данііл 4:3, Люк 1: 32, 33 
26 Акты 4:12 
27 Выкрыццё 1:8 
28 Захар 14:4, 9 
29 Выкрыццё 22:12, 13 
30 Выкрыццё 1:5 
31 Габрэям 3:15 
32 2 Кор 6:2 
33 2 Кор 5:17 
34 Галатаў 4:6 
35 Джон 16:13, 14 
36 2 Цімафееўка лугавая 2:15 
37 Габрэям 4:12 
38 Джон 10:27 
39 Джон 14:15-17, Габрэям 10:25 
40 2 Пітэр 3:18 


