Dobre wiadomości Wiadomości
Jezus żyje.1 Jezus umarł i zmartwychwstał.2 Jezus wraca.3 Jezus jest jedyną drogą
do nieba.4 Jezus zbawia.5 Jezus jest w stanie zrobić wszystko, o których mowa w
Łk 4.6 Jezus jest Królem i On Brytania.7 Jedynym sposobem na to królestwo jest
narodzić się na nowo.8
Jezus umarł na krzyżu i wziął każdy grzech na Jego ciało. Jego ranach jest nasze
zdrowie.9 Cierpiał bardzo dla nas wszystkich, abyśmy mogli spędzić wieczność z
Nim na zawsze.10 Bóg umiłował świat tak bardzo, że posłał swojego Syna Jezusa,
aby umarł za nas.11 Bóg wiedział, że nie mogliśmy zapłacić. Cena była wielka i nie
mogliśmy spotkać Boga standardów. Dlatego przyszedł Jezus.12
Jezus jest Słowem Wcielonym. Jezus stał się człowiekiem.13 Jezus chodził po
ziemi i doświadczonych każda forma ból i odrzucenie na siebie.14 On został
odrzucony i wzgardzony. Nikt nie chciał nawet patrzeć na Niego jeszcze uczynił
wielkie rzeczy dla nas.15 On pojednał nas z powrotem do Ojca.
Ze względu na to, co Jezus uczynił, nie musimy już być oddzielony od Boga. Jezus
umarł, abyśmy mogli znów mieć społeczność z Ojcem.16 Jezus umarł, abyśmy
mogli mieć życie.17 Przez Jezusa, mamy życie wieczne.18 Przez Jezusa, mamy
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odpuszczenie grzechów.19 Ci, którzy wierzą w Jezusa, nigdy nie będzie naprawdę
umrzeć, ponieważ Jezus jest Tym, który daje życie.20 Jezus daje życie wszystkim,
którzy w Niego wierzą.21 A, że życie wieczne zaczyna się od momentu przyjęcia
Go do swojego serca.22
Nie masz do czynienia dobrych uczynków lub uczynków, aby dostać się do
nieba.23 Wszystko co musisz zrobić, to uwierzyć w Jezusa. Wzywają Jego imienia.
Poproś Go, aby zaoszczędzić. Poproś Go, aby was ocalić. On jest tutaj. Jego Duch
jest tutaj, aby Ci pomóc.
Wzywać imienia Pana. Zadzwoń na Jezusa a będziesz zbawiony. Bo jeśli ustami
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, iw sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony.24 Będziesz miał życie wieczne. Staniesz
się dzieckiem Bożym, obywatel w królestwie Bożym.25 Królestwo Boże jest
wieczne.26 Królestwo Boże jest tu i teraz i jest dostępna dla wszystkich, którzy
przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Jezus jest jedyną drogą do nieba. Nie ma innego imienia pod niebem, przez które
moglibyśmy być zbawieni.27
Pewnego dnia Jezus powróci. Wraca ponownie.28 I pewnego dnia, On będzie
panował z tej ziemi.29 Ta wiadomość nie ma cię przestraszyć mój drogi. Ta
wiadomość jest, aby poinformować, że czas jest krótki i powrotu Chrystusa
wkrótce. Jezus, Chrystus powróci ponownie.30 Powtarzam ponieważ On przyszedł
po raz pierwszy jako dziecko, ale kiedy przyjdzie po raz drugi, Przyjdzie jak
zdobywanie King.31
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Teraz jest czas, aby być gotowym drogi przyjacielu. Teraz jest czas, aby słuchać.
Teraz jest czas. Nie zatwardzajcie serc waszych. Nie buntują się przeciwko Bogu.32
Dzisiaj jest dzień zbawienia.33 Poświęć chwilę, teraz i wydajność się do Pana. Mu
swoje życie. Oddać się Jemu. On jest tutaj dla Ciebie dzisiaj. Pozwala mu na
głębokiej pracy uzdrowienia - uzdrowienia serca i czyszczenia cię od wszelkiego
grzechu. On jest w stanie. On jest tutaj. Módlmy się razem.
Drogi Jezu. I proszę Cię, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Proszę Cię, aby mnie ocalić. Mam
odwrócić się plecami do ciebie, ale teraz przychodzę do Ciebie. Proszę, oczyść mnie z wszelkiej
nieprawości. Proszę mnie uzdrowić. Proszę mnie uzdrowi w każdej dziedzinie mojego życia. Co
najważniejsze, proszę przyjść do życia we mnie. Chcę poznać. Chcę mieć związek z Tobą. Jestem
Twój. Jestem Twoja na zawsze, Boże mój, Królu mój, i mogę wybrać, aby Ci służyć do końca
moich dni. Dziękuję Ci, Panie, umarłeś za mnie i za moje zbawienie. Otrzymuję wszystko, co
masz dla mnie. Nie mogę się doczekać bycia z Tobą na zawsze. Amen.

Drodzy bracia i siostry, teraz, kiedy modliłeś się tą modlitwą i przyjął Jezusa do
swojego serca przez wiarę, jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie.34 Nie jesteś
już tym samym. Nie jesteś już, że osoby, z którą jeszcze kilka minut temu. Jezus
jest teraz w twoim sercu.35 Co znajduje się wspaniałe jest to, że Jego Duch jest z
tobą. Tak, Duch Święty jest z wami. On poprowadzi cię i poprowadzi, pokazujący
drogę Jego prawdę, że pochodzi od Boga.36
Obecnie istnieje kilka rzeczy, które trzeba zrobić. Regularnie czytać Słowo Boże.37
Pobierz Biblii i rozpocznie się w Ewangelii Jana. Czytania i studiowania Słowa
Bożego, ponieważ, że zmieni zdanie.38 Kolejna rzecz - spędzać czas modląc się do
Boga każdego dnia. Naucz się słuchać, jak również. Jest to stypendium. W ten
sposób można nauczyć się słyszeć Jego głos, by spędzać czas z Nim.39 On chce z
tobą rozmawiać tak musisz nauczyć się słuchać zbyt. Z dala od tych rzeczy, które
są szkodliwe dla Chrystusa. Proście Ducha Świętego, aby pomóc Ci znaleźć
miejsce, gdzie można dowiedzieć się więcej o Jezusie.40
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Cieszę się, mieliśmy ten czas razem. Cieszę się, dałeś swoje życie Panu. Nigdy nie
będzie taki sam. Wzrastać w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa
Chrystusa.41
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