(The Good News Message – Tibetan)
Mesej berita baik
Yesus masih hidup. Yesus mati dan bangkit semula.1 Yesus akan datang kembali.2
Yesus adalah satu-satunya cara ke syurga.3 Yesus Simpan.4
Yesus adalah mampu melakukan segalagalanya seperti yang dinyatakan dalam Lukas 4.5
Yesus adalah Raja, dan dia mempunyai kerajaan.6 Satusatunya cara dalam kerajaan ini adalah untuk dilahirkan semula.7
Yesus mati di atas salib dan mengambil setiap dosa atas badanNya. Oleh itu jalur, kita akan sembuh.8
Dia menderita sangat untuk kita semua, supaya kita dapat menghabiskan selamalamanya dengan dia selama-lamanya.9 Allah mengasihi
orang di dunia yang begitu banyak yang dia hantar anak Nya, Yesus mati di tempat kami.
10 Allah tahu bahawa kita tidak
mampu untuk membayar harga. Harga adalah besar, dan kami tidak dapat memenuhi pia
waian Tuhan.11 Itulah sebabnya mengapa Yesus datang.
Yesus adalah perkataan yang dibuat daging. Yesus menjadi seorang manusia.12
Yesus berjalan di muka bumi ini, dan mengalami tiaptiap bentuk kesakitan dan penolakan atas dirinya sendiri.13
Beliau menolak dan tertindas. Tiada siapa ingin juga melihat kepadanya,14
Namun dia melakukan satu perkara yang besar untuk kita: beliau mendamaikan kitakem
bali kepada bapa. Kerana apa Yesus pula, kita tidak lagi perlu dipisahkan dari Tuhan. Yes
us mati supaya kita dapat sekali lagi mempunyai hubungan dengan bapa.15
Yesus mati supaya kita boleh mempunyai hidup.16
Melalui Yesus, kita mempunyai hidup sejati dan kekal.17
Melalui Yesus, kita mempunyai ampun dosa.18 Orang-
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orang yang percaya kepada Yesus akan pernah benarbenar mati, kerana Yesus adalah Esa yang memberikan hidup.19
Yesus memberi kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya.20
Dan kehidupan yang kekal bermula sebaik sahaja anda menerima-Nya ke
dalam hati anda.21
Anda tidak perlu melakukan amal atau perbuatan untuk masuk ke dalam syurga.22
Apa yang anda perlu lakukan adalah percaya pada Yesus. Menyeru namanya. Tanya dia
menyelamatkan kamu. Tanya dia menyelamatkan kamu. Beliau adalah di
sini. Rohnya yang di
sini untuk membantu anda. Menyeru nama Tuhan. Menyeru Yesus, dan anda akan disimpa
n. Jika anda mengaku dengan mulut anda bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dala
m hati bahawa Allah mengangkatnya dari mati, anda akandisimpan.23
Anda akan mempunyai hidup sejati
dan kekal. Anda akan menjadi anak Tuhan, seorang warganegara dalam Kerajaan Tuhan.
24 Kingdom Tuhan adalah kekal.25 Kerajaan Tuhan di
sini sekarang dan disediakan kepada semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan pen
yelamat. Yesus adalah satu-satunya cara ke syurga. Terdapat tiada nama lain di
bawah syurga yang kita boleh disimpan.26
Satu hari, Yesus akan kembali. Dia akan datang kembali lagi.27
Dan satu hari, dia akan memerintah dan memerintah dari muka bumi ini.28
Mesej ini adalah bukan untuk menakutnakutkan anda, satu dear. Mesej ini adalah untuk membiarkan anda tahu bahawa masa a
dalah singkat, dan pulangan Kristus tidak lama lagi. Yesus Kristus akan kembali lagi.29
"Sekali
lagi", saya katakan kerana dia datang sekali sebagai bayi, tetapi apabila dia datang kali k
edua, dia akan datang sebagai menakluk Raja.30
Sekarang adalah masa untuk bersedia, rakan yang budiman. Sekarang adalah masa untuk
mendengar. Sekarang adalah masa. Jangan Mengeras hati anda. Jangan memberontak ter
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hadap Tuhan.31 Hari ini hari Keselamatan.32
Luangkan masa sekarang dan hasil sendiri kepada Tuhan. Memberinya kehidupan anda.
Menyerahkan diri kepada-Nya. Beliau adalah di
sini untuk anda hari ini. Membenarkan beliau untuk melakukan kerjakerja mendalam penyembuhan —
penyembuhan hati anda, dan pembersihan anda daripada semua dosa. Dialah yang dapat.
Beliau adalah di sini. Mari kita berdoa bersama-sama:

Dear Yesus, saya meminta anda untuk memaafkan saya semua dosadosa saya. Saya meminta anda untuk menyelamatkan aku. Saya telah bertukar kembali sa
ya kepada kamu, tetapi aku datang kepada kamu. Sila membersihkan saya dari unrighteo
usness semua. Sila menyembuhkan saya. Sila sembuh saya di setiap kawasan dalam hidup
saya. Paling penting, sila datang untuk hidup dalam saya. Saya ingin tahu anda. Saya ingi
n mempunyai hubungan dengan anda. Saya milik anda. Saya milik anda selamalamanya, Tuhan saya, saya Raja; dan aku memilih untuk melayan engkau untuk baki hidu
p saya. Terima kasih, Tuhan, kerana mati untuk saya dan untuk menyelamatkan saya. Say
a menerima semua yang anda ada untuk saya. Saya berharap untuk bekerja dengan anda
selama-lamanya. Amin.
Dear saudara dan saudari, sekarang bahawa anda mempunyai berdoa doa ini dan meneri
ma Yesus ke
dalam hati anda, dengan iman, anda kini makhluk yang baharu dalam Kristus.33
Anda tidak lagi adalah sama. Anda tidak lagi adalah bahawa orang yang kau beberapa
minit yang lalu; Yesus sedang dalam hati anda.34
Apa yang menarik adalah bahawa semangat Nya adalah dengan anda. Ya, Roh Kudus ad
alah dengan anda. Beliau akan membawa anda dan membimbing anda, menunjukkan an
da cara melalui kebenarannya yang datang dari Allah.35
Kini, Terdapat beberapa perkara yang anda mesti lakukan: kerap membaca Firman Allah.
36

Dapatkan dalam Alkitab, dan bermula pada buku John. Membaca dan mengkaji Firman

“Mesej berita baik” — Tibetan translation of “The Good News Message”
© Susanna Ward — www.rainthatheals.com

3

Allah kerana yang akan mengubah fikiran.37 Satu
lagi perkara: menghabiskan masa berdoa kepada Tuhan setiap hari. Belajar untuk mende
ngar serta. Inilah fellowship. Ini adalah bagaimana anda belajar untuk mendengar suaran
ya — dengan meluangkan masa bersamanya.38
Dia mahu bercakap dengan anda, jadi anda perlu belajar untuk mendengar juga. Menjau
hkan diri daripada perkaraperkara yang menggesa Kristus. Tanya Roh Kudus untuk membantu anda mencari tempat
di mana anda boleh mempelajari lebih lanjut tentang Yesus.39 Saya
begitu gembira kami mempunyai masa ini bersamasama. Aku sangat senang engkau berikan kehidupan anda kepada Tuhan. Anda tidak aka
n sama. Tumbuh di dalam rahmat dan ilmu Tuhan dan Penyelamat Yesus Kristus.40
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