Fagnaðarerindið Skilaboð
Jesús er lifandi. Jesús dó og reis aftur.1 Jesús kemur aftur.2 Jesús er eina
leiðin til himna.3 Jesús frelsar okkur.4 Jesús er fær um að gera allt eins og
getið er í Lúkasarguðspjall 4.5 Jesús er konungur, og hann hefur ríki.6 Eina
leiðin inn í þetta Kingdom er að vera fæddur aftur.7
Jesús dó á krossinum og tók hvert synd yfir líkama sínum. Fyrir hans
benjar, urðum vér heilbrigðir.8 Hann þjáðist mjög fyrir okkur öll, svo við
gætum eytt eilífðinni með honum að eilífu.9 Elskaði Guð heiminn svo mikið
að hann sendi son sinn Jesú til að deyja í okkar stað.10 Guð vissi að við
gætum ekki borgað það verð. Verðið var frábært, og við gætum aldrei
uppfylla staðla Guðs.11 Þess vegna er Jesús kom.
Jesús er Orðið sem gerðist hold. Jesús varð mannvera.12 Jesús gekk
þessa jörð, og reynslu hvers kyns sársauka og höfnun á sig.13 Hann var
hafnað og fyrirlitinn. Enginn vildi jafnvel líta á hann,14 enn hann gerði mikla
hlutur fyrir okkur: Hann sætti okkur aftur til föðurins. Vegna þess sem Jesús
gerði, höfum við ekki lengur að vera aðskilin frá Guði. Jesús dó svo við
gætum enn og aftur höfum samfélag við föðurinn.15 Jesús dó svo að við
gætum hafa líf.16 Í Jesú, höfum við eilíft líf.17 Í Jesú, höfum við fyrirgefningu
synda.18 Þeir sem trúa á Jesú muni aldrei deyja, vegna þess að Jesús er
sá, sem lífgar.19 Jesús gefur líf öllum þeim sem trúa á hann.20 Og það eilíft
líf byrjar um leið og þú færð hann inn í hjarta þitt.21
Þú þarft ekki að gera góð verk eða verk að komast til himna.22 Allt sem þú
þarft að gera er að trúa á Jesú. Ákallið nafn hans. Biðja hann að bjarga þér.
Biðja hann að skila þér. Hann er hér. Andi hans er hér til að hjálpa þér.
Ákalla nafn Drottins. Kalla á Jesú, og þú munt verða hólpinn. Ef þú játar
með munni þínum: Jesús er Drottinn og trúir í hjarta þínu, að Guð hafi
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uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpinn verða.23 Þú verður að hafa eilíft
líf. Þú verður barn Guðs, borgari í ríki Guðs.24 Guðsríki er eilíf.25 Guðsríki er
hér núna og er í boði fyrir alla sem taka á móti Jesú sem Drottin og frelsara.
Jesús er eina leiðin til himna. Það er ekkert annað nafn undir himninum
sem við getum verið vistaðar.26
Einn daginn mun Jesús koma aftur. Hann er að koma til baka aftur.27 Og
einn daginn, hann mun ríkja og ríkja frá þessari jörð.28 Þessi skilaboð eru
ekki að hræða þig, kæri einn. Þessi skilaboð er að láta þig vita að tíminn er
stuttur, og aftur Krists er bráðum. Jesús Kristur mun koma aftur og aftur.29
Ég segi "aftur" því að hann kom einu sinni sem barn, en þegar hann kemur
í annað sinn, hann mun koma sem sigra King.30
Nú er rétti tíminn til að vera tilbúinn, kæri vinur. Nú er kominn tími til að
hlusta. Nú er tíminn. Þá forherðið ekki hjörtu ykkar. Gera ekki uppreisn
gegn Guði.31 Í dag er dagur hjálpræðisins.32 Taka smá stund núna og gefa
þér til Drottins. Að gefa honum líf þitt. Gefast sjálfur til hans. Hann er hér
fyrir þig í dag. Leyfa honum að gera djúpt verk heilun gróa hjarta þitt, og
þrífa þig af allri synd. Hann er fær. Hann er hér. Við skulum biðja saman:
Kæri Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér af öllum syndum mínum. Ég spyr
þig að bjarga mér. Ég hef snúið baki við þér, en nú er ég kominn til þín.
Vinsamlegast hreinsa mig af öllu ranglæti. Vinsamlegast lækna mig.
Vinsamlegast lækna mig á öllum sviðum lífs míns. Mikilvægast,
vinsamlegast koma til að búa í mér. Mig langar að kynnast þér. Ég vil hafa
samband við þig. Ég er þinn. Þinn er ég að eilífu, Guð minn, konungur
minn; og ég vel að þjóna þér fyrir restina af dögum mínum. Þakka þér,
Drottinn, að deyja fyrir mig og bjarga mér. Ég fæ allt sem þú þarft fyrir mig.
Ég hlakka til að vera með þér að eilífu. Amen.
Kæru bræður og systur, nú að þú hafir beðið þessa bæn og fékk Jesú inn í
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hjarta þitt, því að trú, þú ert nú ný sköpun í Kristi.33 Þú ert ekki lengur sama.
Þú ert ekki lengur að manneskjan sem þú varst fyrir nokkrum mínútum;
Jesús er nú í hjarta þínu.34 Hvað er dásamlegt er að andi hans sé með
yður. Já, Heilagur andi er með þér. Hann mun leiða þig og leiða þig, sýna
þér leið í gegnum sannleika hans sem kemur frá Guði.35
Nú, það eru nokkur atriði sem þú verður að gera: Reglulega lesa orð
Guðs.36 Fá Biblíuna og byrja í Jóhannesarguðspjalli. Lesa og læra orð
Guðs af því sem mun breyta huga þínum.37 Annar hlutur: Eyddu tíma í bæn
til Guðs á hverjum degi. Lærðu að hlusta eins vel. Þetta er samfélag. Þetta
er hvernig þú lærir að heyra rödd-af hans eyða tíma með honum.38 Hann
vill tala við þig, svo að þú verður að læra að hlusta líka. Dvöl burt frá þeim
hlutum sem þeir svívirtu Kristi. Spurðu Heilagan anda til að hjálpa þér að
finna stað þar sem þú getur lært meira um Jesú.39 Ég er svo fegin að við
höfðum þetta tíma saman. Ég er svo ánægð með að þú gafst líf þitt til
Drottins. Þú munt aldrei vera the sami. Vaxa í náð og þekkingu Drottins
vors og frelsara Jesú Krists.40
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