Hyvä uutinen viestiin
Jeesus elää.1 Jeesus kuoli ja nousi ylös.2 Jeesus tulee takaisin.3 Jeesus on
ainoa tie taivaaseen.4 Jeesus pelastaa.5 Jeesus kykenee tekemään
kaiken mainittu Luukas 4.6 Jeesus on kuningas ja hän on
kuningaskunta.7 Ainoa keino tähän valtakuntaan on syntynyt
uudelleen.8
Jeesus kuoli ristillä ja otti joka syntiä Hänen ruumiinsa. Kun hänen
haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.9 Hän kärsi meille kaikille,
jotta voisimme viettää ikuisuuden Hänen kanssaan ikuisesti.10 Jumala
rakasti maailmaa niin paljon, että Hän lähetti Poikansa Jeesuksen
kuolemaan meidän puolestamme.11 Jumala tiesi, että emme voi
maksaa hintaa.Hinta oli hyvä, ja emme voi koskaan täyttää Jumalan
vaatimukset. Siksi Jeesus tuli.12
Jeesus on lihaksi tullut Sana. Jeesus tuli ihmiseksi.13 Jeesus kulki maan
päällä, ja kokenut kaikenlaista kipua ja hylkäämisen päällensä.14 Hänet
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hylättiin ja halveksittu. Kukaan ei halunnut edes katsoa häneen hän
sentään hieno juttu meille.15 Hän sovitti meidät takaisin Isän.
Koska mitä Jeesus teki, meidän ei enää tarvitse erossa Jumalasta. Jeesus
kuoli jotta voisimme taas on yhteys Isän kanssa.16 Jeesus kuoli jotta
meillä voisi olla elämää.17 Jeesuksen kautta meillä on iankaikkinen
elämä.18 Jeesuksen kautta meillä on syntien anteeksiantamus.19 Ne,
jotka uskovat Jeesukseen ei koskaan kuole, koska Jeesus on se, joka
tekee eläväksi.20 Jeesus antaa elämän kaikille, jotka uskovat Häneen.21
Ja ikuinen elämä alkaa nyt saat hänet sydämeesi.22
Sinun ei tarvitse tehdä hyviä tekoja tai tekoja päästä taivaaseen.23 Sinun
tarvitsee vain uskoa Jeesukseen. Kutsukaa Hänen nimensä. Pyydä Häntä
pelastamaan sinut. Pyydä häntä vapauttamaan sinut. Hän on täällä.
Hänen Henkensä on täällä auttamassa sinua. Kutsukaa Herran nimeä.
Soita kun Jeesus ja sinä pelastut. Sillä jos sinä tunnustat suullasi
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt
hänet kuolleista, sinä pelastut.24 Sinulla on iankaikkisen elämän. Sinusta
tulee Jumalan lapsi, kansalainen Jumalan valtakunnassa.25 Jumalan
valtakunta on ikuinen.26 Jumalan valtakunta on tässä ja nyt, ja on
saatavilla kaikille, jotka saavat Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi.
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Jeesus on ainoa tie taivaaseen. Ei ole taivaan alla muuta nimeä, jonka
me voimme pelastua.27
Eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin. Hän tulee takaisin.28 Ja eräänä
päivänä hän tulee hallitsemaan tästä maailmasta.29 Tämä viesti ei ole
pelotella sinua rakas ystävä. Tämä viesti on kertoa, että aika on lyhyt ja
Kristuksen paluu on pian. Jeesus Kristus palaa jälleen.30 Sanon
uudelleen, koska hän tuli kerran niin vauva, mutta kun hän tulee toisen
kerran, hän tulee kuin valloittaa King.31
Nyt on aika olla valmis rakas ystävä. Nyt on aika kuunnella. Nyt on aika.
Älä kovettaa sydämesi. Älä kapinoi Jumalaa vastaan.32Tänään on
pelastuksen päivä.33 Ota hetki juuri nyt, ja tuottaa itse Herralle. Anna
hänelle elämääsi. Antautua Hänelle. Hän on täällä tänään. Anna Hänen
tehdä syvä työtä paranemista - paranemista sydämesi ja puhdistaa
sinut kaikesta synnistä. Hän kykenee. Hän on täällä. Katsotaanpa
rukoilla yhdessä.
Rakas Jeesus. Pyydän teitä antamaan anteeksi kaikki syntini. Pyydän teitä
pelastaa minua. Olen käänsin selkäni on You, mutta nyt minä tulen luoksesi. Ole
hyvä puhdistaa minut kaikesta vääryydestä. Ole hyvä ja paranna minut. Ole hyvä
ja paranna minut kaikilla elämäni alueella. Tärkeintä on, tulkaa elää minussa.
Haluan tuntea Sinut. Haluan olla suhdetta kanssasi. Olen Yours. Olen ikuisesti
minun Jumalani, minun kuningas, ja päätän palvelee sinua loppuelämäni päivää.
Kiitos, Herra, kuolevia minulle ja pelastat minut. Olen saanut kaiken, mitä olette
minulle. Odotan olla kanssasi ikuisesti. Amen.
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Rakkaat veljet ja sisaret, nyt kun olet rukoillut tämän rukouksen ja
vastaanottanut Jeesuksen sydämeesi uskon, olet nyt uusi luomus
Kristuksessa.34 Et enää ole sama. Et ole enää kyseistä henkilöä olit
muutama minuutti sitten. Jeesus on nyt sydämessäsi.35 Mitä hienoa on,
että Hänen Henkensä on sinun kanssasi. Niin, Pyhä Henki on sinun
kanssasi. Hän johtaa ja opastaa sinua, jossa näkyy läpi totuutensa, joka
tulee Jumalalta.36
Nyt on olemassa muutamia asioita, sinun täytyy tehdä. Säännöllisesti
lukea Jumalan sanaa.37 Hanki Raamatun ja alkaa kirjassa John. Lue ja
tutkia Jumalan Sanaa koska se muuttaa mieltäsi.38 Toinen asia - viettää
aikaa rukoilla Jumalaa joka päivä. Opettele kuuntelemaan myös. Tämä
on toveruutta. Näin opit kuulla Hänen äänensä, viettämällä aikaa hänen
kanssaan.39 Hän haluaa puhua sinulle niin sinun täytyy oppia
kuuntelemaan myös. Pysy kaukana niistä asioista, jotka häpäisette
Kristus. Kysy Pyhä Henki auttaa sinua löytämään paikka, jossa voit oppia
lisää Jeesuksesta.40
Olen niin iloinen, että meillä oli tällä kertaa yhdessä. Olen niin iloinen
annoit elämäsi Herralle. Et tule koskaan olemaan sama. Kasvaa armossa
ja tietämystä Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen.41
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