ข้อความข่าวที่ดี
พระเยซูยงั มีชีวติ อยู่1 พระเยซู สิ้นพระชนม์ และลุกขึน้ อีกครั้ง2 พระเยซู จะกลับมา3 พระเยซู ทรงเป็ นทา
งเดียวทีไ่ ปสวรรค์ 4 พระเยซู จะช่ วยประหยัด5 พระเยซู ทรงสามารถทีจ่ ะทาทุกอย่ างตามทีก่ ล่ าวไว้ ในลุค 46
พระเยซู ทรงเป็ นพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรเขามี7 วิธีเดียวทีเ่ ข้ ามาในรา ชอาณาจักรนีค้ ือกา รได้ เกิด
ใหม่ อกี ครั้ง8
พระเยซู ทรงสิ้นพระชนม์ บนไม้ กางเขนและเอาบาปทุกเมื่อร่ างของเขา โดยลายเส้ นของเขาทีเ่ ราจะหาย9
เขาประสบอย่ างมากสาหรับเราทุกคนเพื่อให้ เราสามารถใช้ จ่ายนิรันดร์ กบั พระองค์ ตลอดไป10 พระเจ้
าทรงรักโลกมากว่ าเขาส่ งลูกชายของเขาทีพ่ ระเยซู จะตายในสถานทีข่ องเรา.11 พระเจ้ ารู้ ว่าเราไม่ สาม
ารถจ่ ายในราคา ราคาถูกดีและเราไม่ เคยได้ ตรงตามมาตรฐานของพระเจ้ า นั่นเป็ นเหตุผลทีพ่ ระเยซู เสด็จมา12
พระเยซู เป็ นคาที่ทาเนื้อ พระเยซู ทรงเป็ นมนุษย์ 13 พระเยซู เดินโลกนี้และมีประสบก ารณ์ รูปแบบของคว
ามเจ็บปวดและปฏิเสธทุกเมื่อพระองค์ 14 เขาได้ รับการปฏิเสธและดูหมิ่น ไม่ มีใครต้ องกา รแม้ แต่ จะมอ
งพระองค์ ยงั เขาได้ สิ่งทีด่ ีสาหรับเรา15 เขาคืนดีเรากลับไปหาพระบิดา
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เพราะสิ่ งทีพ่ ระเยซู เราไม่ จาเป็ นต้ องถูกแยกออกจากพระเจ้ า พระเยซู สิ้นพระชนม์ เพื่อเราอีกครั้ งอาจมีสามัคคีธ
รรมกับพระบิดา16 พระเยซู สิ้นพระชนม์ เพื่อเราจะสามารถมีชีวติ 17 โดยทางพระเยซู เรามีชีวติ นิรันดร์ 18
โดยทางพระเยซูเรามีการอภัยโทษจากบาป19 บรรดาผู้ทศี่ รั ทธาในพร ะเยซู จะไม่ เคยจริงๆตายเพรา ะพร
ะเยซู เป็ นผู้ทใี่ ห้ ชีวติ 20 พระเยซู ทรงให้ ชีวติ แก่ ทุกคนที่เชื่ อในพระองค์ 21 และว่าชีวติ นิรันดร์ จะเริ่มต้ นช่ ว งเวล
าทีค่ ุณได้ รับพระองค์ เข้ ามาในหัวใจของคุณ22
คุณไม่ จาเป็ นต้ องทาผลงานดีหรื อการกระทาทีจ่ ะได้ รับขึน้ สู่ สวรรค์ 23 สิ่ งทีค่ ุณต้ องทาคือเชื่ อในพระเยซู
เรียกร้ องให้ ชื่อของเขา ขอให้ เขาช่ วยให้ คุณประหยัด ขอให้ เขาส่ งมอบให้ คุณ เขาอยู่ทนี่ ี่ พระวิญญา ณขอ
งพระองค์ อยู่ที่นี่จะช่ วยให้ คุณ เรียกร้ องให้ พระนามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เรียกร้ องให้ พร ะเยซู และคุณจ
ะถูกบันทึกไว้ สาหรับถ้ าคุณสารภาพกับปากของคุณทีเ่ ป็ นพระเยซู องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าและเชื่ อมั่นในหัว ใจขอ
งคุณว่ าพระเจ้ ายกพระองค์ จากความตายคุณจะถูกบันทึกไว้ 24 คุณจะมีชีวติ นิรันดร์ คุณจะกลายเป็ นลูกขอ
งพระเจ้ าพลเมืองในราชอาณาจักรของพระเจ้ า25 ราชอาณาจักรของพระเจ้ าเป็ นนิรันดร์ 26 ราชอาณาจัก
รของพระเจ้ าอยู่ทนี่ ี่ตอนนีแ้ ละสามารถใช้ ได้ กบั ทุกคนทีไ่ ด้ รับพระเยซู เป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าและผู้ช่วยให้ รอด
พระเยซูทรงเป็ นทางเดียวทีไ่ ปสวรรค์ ไม่ มีชื่ออื่น ๆ ภายใต้ ฟ้าสวรรค์ โดยทีเ่ ราสามารถได้ รับการบันทึกเป็ น27
วันหนึ่งพระเยซู จะกลับมา เขาจะกลับมาอีกครั้ง28 และวันหนึ่งเขาจะปกครองและครองจากแผ่นดินนี้29
ข้ อความนีไ้ ม่ ได้ สร้ างความหวาดกลัวทีค่ ุณรักหนึ่ง ข้ อความนีเ้ ป็ นการแจ้ งให้ คุณทราบเวลาทีเ่ ป็ นระยะสั้ นและก
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ารกลับมาของพระคริสต์ เป็ นเร็ว ๆ นี้ พระเยซู คริสต์ จะกลับมาอีกครั้ง30 ผมพูดอีกครั้งเพราะเขามาค รั้งหนึ่
งเคยเป็ นเด็ก แต่ เมื่อเขามาครั้งทีส่ องเขาจะมาเป็ นกษัตริย์พชิ ิต31
ตอนนีเ้ ป็ นเวลาทีจ่ ะเป็ นเพื่อนทีร่ ักพร้ อม ขณะนีเ้ ป็ นเวลาทีจ่ ะฟัง ตอนนีเ้ วลาที่ ไม่ แข็งหัวใจของคุณ
อย่าต่ อต้ านพระเจ้ า32 วันนีเ้ ป็ นวันแห่ งความรอด33 ใช้ เวลาสั กครู่ ในขณะนี้และผลผลิตตัวเองเพื่อพระเจ้ า
ให้ เขามีชีวติ ของคุณ ยอมจานนต่ อพระองค์ เอง เขาเป็ นคนทีน่ ี่สาหรับคุณในวันนี้ ให้ เขาทาผลง านลึกขอ
งการรักษา - รักษาหัวใจของคุณและทาความสะอาดคุณจากบาปทั้งหมด เขาสามารถ เขาอยู่ที่นี่ ขอให้ เรา
อธิษฐานร่ วมกัน
รั กพระเยซู ฉันขอให้ คุณยกโทษให้ ฉันทั้งหมดของความผิดบาปของฉัน ฉั นขอให้ คุณช่ วยฉัน ฉันได้ หันห
ลังกลับเมื่อคุณ แต่ ตอนนีฉ้ ันมาหาคุณ กรุ ณาทาความสะอาดฉันจาก ทั้งหมด กรุ ณารั กษาฉัน กรุ ณารั กษาฉันใน
พืน้ ที่ของชีวิตของฉันทุก สิ่ งสาคัญที่สุดคือโปรดมาอาศัยอยู่ภายในฉัน ฉันต้ องการทราบว่ าคุณ ฉันต้ องการมีคว
ามสัมพันธ์ กับคุณ ผมขอแสดงความนับถือ ผมขอแสดงคว ามนับถือตลอดกา ลพระเจ้ าของฉันกิ่งขอ งฉั นและ
ฉันเลือกที่จะให้ บริ การคุณสาหรั บส่ วนที่เหลือของวันของฉัน ขอบคุณพระเจ้ าสาหรั บก ารตายสาห
รั บฉันและสาห รั บการบันทึ กฉัน ฉันได้ รับทุกสิ่ งที่คุณมีให้ กับฉัน ฉันหวังว่ าจะได้ อยู่กับคุณตลอดไป สาธุ
พีน่ ้ องที่รักและน้ องสาวตอนนีท้ คี่ ุณได้ อธิษฐานนีแ้ ละได้ รับพระเยซู เข้ ามาในหัวใจของคุณโดยความเชื่ อทีค่ ุณมีใ
นขณะนีก้ ารสร้ างใหม่ ในพระคริสต์ 34 คุณจะไม่ เหมือนกัน คุณจะไม่ ว่าคนทีค่ ุณเป็ นไม่ กี่นาทีทผี่ ่ านมา
พระเยซูคือตอนนีใ้ นหัวใจของคุณ35 มีอะไรทีย่ อดเยี่ยมคือการทีพ่ ระวิญญาณของพระองค์ อยู่กบั คุณ ใช่ พ
ะวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กบั คุณ เขาจะนาคุณและแนะนาคุณแสดงคุณทางผ่ านความจริ งของพระอ งค์ ทมี่ าจ
ากพระเจ้ า36

การเปิ ดเผย 22:12, 13
การเปิ ดเผย 1:5
32
ฮีบรู 3:15
33
2 โคริ นธ์ 6:2
34
2 โคริ นธ์ 5:17
35
กาลาเทีย 4:6
36
จอห์น 16:13, 14
30
31

Thai translation of “The Good News Message”
© Susanna Ward — www.rainthatheals.com

3

ขณะนีม้ ีบางสิ่ งทีค่ ุณต้ องทาคือ ประจาอ่านพระวจนะของพระเจ้ า37 รับพระคัมภีร์และเริ่มต้ นในหนังสื อขอ
งจอห์ น อ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้ าเพราะทีจ่ ะเปลีย่ นความคิดของคุณ38 สิ่ งหนึ่ง – ใช้ เวลาอธิษฐ
านกับพระเจ้ าทุกวัน เรียนรู้ ที่จะฟังเช่ นกัน นี่คือการคบหา นี่คือวิธีทคี่ ุณเรียนรู้ ทจี่ ะได้ ยนิ เสี ยงของพระองค์ ด้วยก
ารใช้ เวลากับพระองค์ 39 เขาต้ องการคุยกับคุณเพื่อให้ คุณต้ องเรียนรู้ ทจี่ ะฟังมากเกินไป อยู่ห่างจากสิ่ ง หล่
านั้นทีเ่ สี ยชื่ อเสี ยงของพระคริสต์ สอบถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทจี่ ะ ช่ วยให้ คุณค้ นหาสถ านทีท่ คี่ ุณสาม
ารถเรี ยนรู้ เพิม่ เติมเกีย่ วกับพระเยซู 40
ฉันดีใจทีเ่ รามีในขณะนีร้ ่ วมกัน ฉันดีใจมากทีค่ ุณให้ ชีวติ ของคุณไปยังพระเจ้ า คุณจะไม่ เหมือนเดิม เติบโตในพร
ะคุณและความรู้ ของพระเจ้ าผู้ช่วยให้ รอดของเราและพระเยซู คริสต์ 41
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