
!!

Ф А К Т Ы Ч Н А

Фактычна
Бог і ты разам – ніяк?
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Факт 1: #любы
Бог цябе любіць! 

І ты для Яго цалкам прыдатны! 

“Бо так палюбіў Бог свет, што Сына Свайго 
Адзінароднага даў, каб кожны, хто верыць 

у Яго, не памёр, але меў жыццё вечнае”.
Біблія, Яна 3:16

“Не хоча нічыёй загубы, але хоча 
ўсіх давесці да навяртання”.

Біблія, 2 Пётры 3:9

Факт 2: #вінаваты
Аднак ёсць праблема: 

Ён беззаганны, а ты не!

Ты ведаеш, што ты не беззаганны.  
Ты зграшыў, а Ён не можа гэта дазваляць.  

Ці ты ніколі не маніў? Ніколі не краў? 
Вiдаць, было, праўда?

“Усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай”.
Біблія, Рымлянаў 3:23
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Факт 3: #безнадзейны
Ты не можаш сам сабе дапамагчы.

Ты вінаваты, і ты бачыш вынікі гэтага ў сваiм жыцці.

Нячыстае сумленне, разарваныя адносіны, 
пачуццё віны…  Не важна, як старанна 

ты спрабаваў, ты не можаш здолець ад 
гэтага пазбавіцца і забыць мінулае.

“Бо я прызнаю правіннасць маю,  
і грэх мой заўсёды перада мною”.

Біблія, Псальм 51:5

Факт 4: #мудры 
Калі ты гэта ўсвядоміў, ты зрабіў добры пачатак.

Дык прыдзі да Бога. Прызнай, што ты грэшнік.  
Прызнай Яму свае грахі.   

Тады Ён цябе прабачыць замест 
таго, каб цябе караць.

“Калі вызнаём нашы грахі, дык Ён – верны 
і справядлівы, каб дараваць нам грахі ды 

ачысціць нас ад усякае несправядлівасці”.
Біблія, 1 Яна 1:9
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Факт 5: #апраўданы
Ісус Хрыстос, Божы Сын, прыняў тваю віну на 
крыжы. Вось чаму Бог можа цябе прабачыць.

І калі Ён табе прабачае, усё тады 
файна: поўнае апраўданне!

“Кара супакою нашага была на Ім”.
Біблія, Ісаі 53:5

“… апраўданы ж [зроблены праведнымi] 
дарма праз ласку Яго … у Ісусе Хрысце”.

Біблія, Рымлянаў 3:24

Факт 6: #вызначаны
І таму, што Ісус Хрыстос гэта зрабіў, а не ты, 

ты можаш разлічваць на гэта поўнасцю.

Нiхто не можа ад цябе гэта адабраць.  
Ісус Хрыстос кажа: “Я даю ім жыццё вечнае, і не 
прападуць вечна, і ніхто не вырве іх з Маёй рукі”.

Біблія, Яна 10:28

Гэта праўдзіва для цябе ўжо зараз: 

кожная асоба, якая мае Ісуса 
Хрыста, мае жыццё!
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Пытанні?

Пiшы нам на: contact@gbv-dillenburg.de

Няма Бібліі?
Мы будзем рады паслаць табе  

2-ю частку, Новы Запавет, бясплатна.
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