Il-messaġġ aħbar tajba
Ġesù huwa ħaj.1 Ġesù miet u qam mill-ġdid.2 Ġesù huwa ġejjin lura.3 Ġesù huwa luniku mod biex ġenna.4 Ġesù jiffranka.5 Ġesù huwa kapaċi li tagħmel dak kollu kif
imsemmi fl-Luqa 4.6 Ġesù huwa King u Huwa għandu Unit.7 L-uniku mod fis dan
renju huwa li twieled mill-ġdid.8
Ġesù miet fuq is-salib u li ħadet kull dnub fuq il-ġisem tiegħu. Bi strixxi tiegħu
aħna fieqet.9 Huwa sofra ħafna għalina lkoll u għalhekk nistgħu jqattgħu eternity
miegħu għal dejjem.10 Alla iħobb id-dinja tant li Hu bagħat Iben Ġesù Tiegħu li
jmutu fil-post tagħna.11 Alla kien jaf li aħna ma setgħux iħallsu l-prezz. Il-prezz kien
kbir u aħna qatt ma jista 'jilħqu l-istandards Alla. C'est pourquoi Ġesù daħal.12
Ġesù huwa l-laħam Kelma magħmula. Ġesù sar bniedem.13 Ġesù mixi din id-dinja
u esperjenza kull forma ta 'uġigħ u ċaħda fuq nnifsu.14 Huwa kien miċħud u
despised. Ebda wieħed riedu anki tħares fuq lilu għadhom Huwa ma xi ħaġa kbira
għalina.15 Huwa rikonċiljati us lura lill-Missier.
Minħabba dak li Ġesù ma, aħna m'għadx għandhom ikunu separati minn Alla.
Ġesù miet hekk nistgħu jerġa 'jkollhom sieħba tal-Missier.16 Ġesù miet hekk li
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nistgħu jkollhom ħajja.17 Permezz Ġesù, għandna ħajja eterna.18 Permezz Ġesù,
għandna maħfra tad-dnub.19 Dawk li jemmnu fil Ġesù qatt se verament jmutu
minħabba Ġesù huwa dak li jagħti l-ħajja.20 Ġesù jagħti l-ħajja għal dawk kollha li
jemmnu fiH.21 U li l-ħajja eterna jibda l-mument li inti tirċievi lilu fil-qalb tiegħek.22
Inti ma għandekx tagħmel xogħlijiet tajba jew atti li jsibu rwieħhom ġenna.23
Kulma għandek tagħmel huwa jemmnu fil Ġesù. Sejħa fuq Ismu. Staqsi lilu biex
tiffranka. Staqsi lilu li jagħti inti. Huwa hawnhekk. Ispirtu tiegħu huwa hawn biex
jgħinek. Sejħa fuq l-isem tal-Mulej. Sejħa fuq Ġesù u inti se jiġu ffrankati. Għall
jekk inti confess ma ħalqek li Ġesù hu Mulej u jemmnu fil-qalb tiegħek li Alla
qajmu lilu mill-imwiet, inti se jiġu ffrankati.24 Int ser ikollok ħajja eterna. Inti se ssir
wild ta 'Alla, ċittadin fl-renju ta' Alla.25 Saltna ta 'Alla hija dejjiema.26 Saltna ta 'Alla
hija hawn issa u huwa disponibbli għal dawk kollha li jirċievu Ġesù bħala Mulej u
Salvatur. Ġesù huwa l-uniku mod biex ġenna. M'hemm l-ebda isem ieħor taħt
ġenna li bih nistgħu jistgħu jiġu salvati.27
Ġurnata waħda Ġesù se terġa 'lura. Huwa ġejjin lura mill-ġdid.28 U ġurnata waħda,
Hu se tiddeċiedi u reign minn din id-dinja.29 Dan il-messaġġ ma biża inti qalb
waħda. Dan il-messaġġ huwa li tavżak li żmien huwa qasir u r-ritorn ta 'Kristu
huwa dalwaqt. Ġesù, il-Kristu se jerġa 'lura.30 Nerġa 'ngħid għax Hu daħal darba
bħala tarbija iżda meta Ikun ġej-tieni darba, Huwa se jidħlu bħala King
conquering.31
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Issa huwa ż-żmien li jkun ħabib għażiż lesta. Issa huwa l-ħin li tisma. Issa huwa lħin. M'għandekx qalb jibbies tiegħek. Ma ribelli kontra Alla.32 Illum huwa l-jum
tas-salvazzjoni.33 Ħu mument dritt issa u rendiment lilek innifsek lill-Mulej. Agħti
lilu ħajja tiegħek. Konsenja lilek innifsek lilu. Huwa hawnhekk għalik illum. Ħalli lilu
biex jagħmlu x-xogħol fil-fond ta 'fejqan - fejqan tal-qalb tiegħek u t-tindif inti
minn kull dnub. Huwa kapaċi. Huwa hawnhekk. Ejja nitolbu flimkien.
Għażiż Ġesù. Nitlobkom biex perdona lili ta 'kollha tad-dnubiet tiegħi. Nitlobkom
biex tiffranka lili. I imdawwar lura tiegħi fuq You imma issa nasal għall You. Jekk
jogħġbok jitnaddaf lili minn kull unrighteousness. Jekk jogħġbok fejqan lili. Jekk
jogħġbok fejqan lili f'kull qasam ta 'ħajti. Most importantly, jekk jogħġbok jaslu li
jgħixu ġewwa fija. I trid tkun taf You. Irrid li jkollhom relazzjoni ma 'You. I am
Dejjem. I am dejjem Dejjem Alla tiegħi, ir-Re tiegħi, u I jagħżlu li jservu Inti għallbqija ta 'jiem tiegħi. Ringrazzjament, Mulej, għall jmutu għalija u għall-iffrankar
lili. I jirċievu dak kollu li Inti għandek għalija. Ninsab ħerqan li jkunu miegħek għal
dejjem. Amen.
Aħwa Għeżież aħwa, issa li għandek talab lil din talb u rċeviet Ġesù fil-qalb tiegħek
bil-fidi, inti issa ħolqien ġdid fi Kristu.34 Inti ma jkunux l-istess. Inti m'għadekx dik
il-persuna inti kienu ftit minuti ilu. Ġesù issa hija fil-qalb tiegħek.35 X'hemm isbaħ
hija li Ispirtu tiegħu huwa miegħek. Iva, l-Ispirtu s-Santu huwa miegħek. Huwa se
twassal inti u niggwidawk, turi li inti l-mod permezz verità tiegħu li tiġi minn Alla.36
Issa hemm ftit affarijiet li inti trid tagħmel. Regolarment taqra l-Kelma ta 'Alla.37
Get a Bibbja u jibda fil-ktieb ta 'John. Aqra u tistudja l-Kelma ta 'Alla minħabba li
se jittrasformaw moħħok.38 Ħaġa oħra - jqattgħu ħin titolbu lil Alla kuljum.
Tgħallem li jisimgħu ukoll. Dan huwa fellowship. Dan huwa kif inti jitgħallmu
jisimgħu vuċi tiegħu, mill-infiq ħin miegħu.39 Huwa jixtieq li jitkellem miegħek
sabiex inti trid jitgħallmu jisimgħu wisq. Għixien 'il bogħod minn dawk l-affarijiet li
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dishonor Kristu. Staqsi lill-Ispirtu s-Santu biex jgħinek issib post fejn tista
'titgħallem aktar dwar Ġesù.40
I am ferħan kellna dan iż-żmien flimkien. I am ferħan inti taw ħajja tiegħek lillMulej. Inti qatt mhu se jkun l-istess. Jikbru fil-grazzja u l-għarfien ta 'Sidna u
Salvatur Ġesù Kristu.41
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