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На пачатку было Слова, 
і Слова было ў Бога, 
і Богам было Слова.

Ев. паводле Яна 1:1

У Ім было жыццё, 
і жыццё было 

святлом людзей.
Ев. паводле Яна 1:4
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Я [Ісус] святло свету, 
хто iдзе за Мной, 

не ходзiць 
у цемры, але 
будзе мець 

святло жыцця.
Ев. паводле Яна 8:12

Кажа яму Ісус: 
«Я — дарога, 

і праўда, і жыццё. 
Ніхто не прыходзіць 

да Айца, 
як толькі 

праз Мяне».
Ев. паводле Яна 14:6
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Стаў Ісус і ўсклікнуў: 
«Калi хто смагне, 
хай прыходзiць 
да Мяне і п’е; 

хто верыць у Мяне. 
Як кажа Пісанне, 
рэкі жывой вады 

пацякуць з нутра яго».
Ев. паводле Яна 7:37-38

Iдзiце да Мяне 
ўсе, што працуеце 

і стаміліся пад цяжарам, 
і Я дам вам супакой.

Ев. паводле Мацвея 11:28

Бо ярмо Маё салодкае, 
і цяжар Мой лёгкі.
Ев. паводле Мацвея 11:30
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Божа, будзь літасцівы 
да мяне, грэшнага.

Ев. паводле Лукi 18:13

Бо плата за грэх — 
смерць, 

а дар Божы — 
жыццё вечнае 
ў Хрысце Ісусе, 

Госпадзе нашым.
Лiст да Рымлянаў 6:23

Ісус, адказваючы,  
сказаў яму: «Сапраўды,  

сапраўды кажу табе: 
калі хто не народзіцца звыш, 

не можа бачыць 
Валадарства Божага».

Ев. паводле Яна 3:3

Не дзівiся, 
што Я табе гэта сказаў: 

трэба вам нарадзіцца звыш.
Ев. паводле Яна 3:7
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Дык навярнiцеся i 
перамянiцеся, 

каб грахі вашы былi 
скасаваны.

Дзеi 3:19

Калі вызнаём нашы грахі, 
дык Ён — верны і 

справядлiвы, 
каб дараваць нам грахі 

ды ачысціць нас 
ад усякае несправядлiвасцi.

1-ы лiст Яна 1:9

А тым, якія Яго прынялі, 
дало магутнасць 

стацца сынамі Божымі, 
тым, што вераць у iмя Яго, 

якія не з крыві, 
ані з жадання цела, 
ані з жадання мужа, 

але з Бога нарадзіліся.
Ев. паводле Яна 1:12-13
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Сапраўды, сапраўды 
кажу вам: 

хто слухае Маё слова 
ды верыць Таму, 
Хто Мяне паслаў, 

мае жыццё вечнае, 
ды не ідзе на суд, 

але ад смерці 
перайшоў да жыцця.

Ев. паводле Яна 5:24

Бо так палюбіў Бог свет, 
што Сына Свайго 

Адзінароднага даў, 
каб кожны, 

хто верыць у Яго, 
не памёр, 
але меў 

жыццё вечнае.
Ев. паводле Яна 3:16
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Дык Ён быў 
пакалечаны за грахі нашы, 

пабіты за нашы злачынствы; 
кара супакою нашага 

была на Ім, 
і ранамі Яго 

мы аздароўлены.
Кнiга Iсаi 53:5

Вось, стаю ў  
дзвярах і стукаю. 

Калі хто пачуе голас Мой 
і адчыніць Мне дзверы, 

увайду да яго 
і павячэраю з ім, 

а ён са Мной.
Адкрыццё 3:20

Каб Хрыстос абжыўся 
праз веру ў сэрцах вашых.

Лiст да Эфесцаў 3:17
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Бо Сын Чалавечы 
прыйшоў шукаць 

і збаўляць тое, 
што было прапаўшым.

Ев. паводле Лукi 19:10

Таго, хто да Мяне 
прыходзіць, 

не праганю прэч.
Ев. паводле Яна 6:37

Прыходзьце, 
бо ўжо ўсё 

прыгатавана.
Ев. паводле Лукi 14:17

Што мне трэба рабіць, 
каб збавiцца?.. 

Увер у Госпада Ісуса Хрыста, 
і будзеш збаўлены ты.

Дзеi 16:30-31
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Кожны, хто верыць у Яго, 
атрымае адпушчэнне грахоў 

праз імя Яго.
Дзеi 10:43

[Ісус] быў выдадзены 
за грахі нашы 

і ўваскрос 
дзеля апраўдання нашага.

Лiст да Рымлянаў 4:25

Няма цяпер 
ніякага асуджэння тым, 

што ў Хрысце Ісусе.
Лiст да Рымлянаў 8:1

Пра гэта напісаў я вам, 
якiя верыце ў  

імя Сына Божага, 
каб вы ведалі, 

што маеце жыццё вечнае.
1-ы лiст Яна 5:13
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З таго радуйцеся, 
што імёны вашы 

запісаны на нябёсах.
Ев. паводле Лукi 10:20

Дык, апраўданыя вераю, 
мы маем мір з Богам 
праз Госпада нашага 

Ісуса Хрыста.
Лiст да Рымлянаў 5:1

Бо ласкаю вы збаўлены 
праз веру, 

і гэта не ад вас, 
але Божы дар; 
не праз учынкi, 

каб ніхто не хваліўся.
Лiст да Эфесцаў 2:8-9

Хай будзе падзяка Богу 
за невымоўны дар Яго!

2-i лiст да Карынцянаў 9:15
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Калі ж мы ходзім у святле, 
так як Ён у святле, 

тады маем супольнасць 
адны з аднымі, 

і Кроў Ісуса Хрыста, 
Сына Яго, 

ачышчае нас 
ад усякага граху.

1-ы лiст Яна 1:7

Авечкі Мае 
слухаюцца голасу Майго, 

і Я ведаю іх, 
і яны ідуць за Мной, 

і Я даю ім жыццё вечнае, 
і не прападуць вечна, 

і ніхто не вырве іх 
з Маёй рукі.

Ев. паводле Яна 10:27-28



24 25

Бо і Хрыстос 
цярпеў за вас, 

пакідаючы вам прыклад, 
каб вы ішлі 

па Яго слядах.
1-ы лiст Пётры 2:21

I вось, Я з вамі ва ўсе дні 
аж да сканчэння веку.

Ев. паводле Мацвея 28:20

Так хай свеціць святло ваша 
на вiду ў людзей, 
каб яны бачылі 

вашы добрыя ўчынкі 
ды хвалiлi Айца вашага, 

Які ў небе.
Ев. паводле Мацвея 5:16
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Бо калi хто пасаромеецца 
Мяне і слоў Маіх, 

таго і Сын Чалавечы 
пасаромеецца, 

калі прыйдзе ў славе Сваёй, 
і Айца, 

і святых анёлаў.
Ев. паводле Лукi 9:26

Высахла трава, 
i завяла кветка, 

слова, аднак, Бога нашага 
трывае вечна.

Кнiга Iсаi 40:8

Неба і зямля 
прамінуць, 

але словы Мае 
не прамінуць.

Ев. паводле Лукi 21:33
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Не турбуйцеся ні аб чым, 
але ў кожнай малітве і  

просьбе з падзякаю 
няхай адкрываюцца 

жаданні вашы перад Богам. 
I супакой Божы, 

які вышэй за ўсякае 
разуменне, 

хай сцеражэ сэрцы вашы 
і думкi вашы 

ў Хрысце Ісусе.
Лiст да Пiлiпцаў 4:6-7

Я ўзлюбіў цябе 
любоўю вечнаю, 

дзеля таго 
прыгарнуў цябе 
з мiласэрнасцю.

Кнiга Ярэмii 31:3

Не бойся, 
бо Я з табою.

Кнiга Iсаi 41:10
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Iду прыгатаваць 
вам месца. 
І калі адыду 

ды прыгатую 
вам месца, 

зноў прыйду 
і прыму вас да Сябе, 

каб і вы былі 
там, дзе Я.

Ев. паводле Яна 14:2-3

Сам Госпад… сыдзе з неба, 
і мёртвыя, якiя ў Хрысце, 
ўваскрэснуць першыя. 

Потым мы, 
жывыя i пакiнутыя, 

разам з імі 
будзем падняты ў паветра 

на аблоках  
насустрач Госпаду, 

ды так заўсёды 
будзем з Госпадам.

1-ы лiст да Тэсалонцаў 4:16-17
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І ўбачыў я новае неба 
і новую зямлю.

Адкрыццё 21:1

І абатрэ Бог 
кожную слязу з вачэй іх, 
і смерці ўжо не будзе, 

ані плачу, ані галашэння, 
ані болю больш не будзе, 

бо гэта ўжо ўсё мiнула.
Адкрыццё 21:4

Вось, прыходжу хутка.
Адкрыццё 22:12

I хто смагне, 
няхай прыйдзе; 

хто жадае, 
хай бярэ ваду жыцця дарма.

Адкрыццё 22:17

Прыйдзі, Госпадзе Ісусе!
Адкрыццё 22:20



Калі ў вас няма Бібліі, мы маглі б 
па вашай просьбе выслаць вам 
Новы Запавет бясплатна.

Калі ў вас ёсць якія-небудзь пы-
танні, мы з радасцю адкажам 
на іх.

Чытайце Біблію, Слова Бога. 
Слухайце голас Бога. Вялікі 
жывы Бог клапоціцца аб вас. Ён 
хоча, каб вы спазналі Яго лю-
боў. У сваім Слове Ён паказвае, 
як здабыць сапраўдны спакой, 
сапраўднае шчасце і свет.
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