(The Good News Message – Ukrainian)
Хороші новини Повідомлення
Ісус живий. Ісус помер і воскрес.1 Ісус повертається.2 Ісус є єдиний
шлях на небеса.3 Ісус рятує.4 Ісус може зробити все, що, як зазначено
в Євангелії від Луки 4.5 Ісус є Цар, і у Нього є Царство. 6 Єдиний шлях
до цього Царства, щоб народитися знову.7
Ісус помер на хресті і взяв всі гріхи на Його тіло. Його ранами ми
зцілилися.8 Він сильно постраждав за всіх нас, таким чином, ми могли
б провести вічність з Ним вічно. 9 Так бо Бог полюбив світ, що Він
послав Свого Сина Ісуса померти на нашому місці.10 Бог знав, що ми
не могли заплатити ціну. Ціна була велика, і ми ніколи не могли
задовольнити Божі стандарти. 11 Ось чому Ісус прийшов.
Ісус є Слово, що стало плоттю. Ісус став людиною.12 Ісус ходив по цій
землі, і випробував всі форми болю і відторгнення на Себе.13 Він був
відкинутий і зневажаємо. Ніхто не хотів навіть дивитися на Нього, 14 але
Він зробив велику справу для нас: Він примирив нас назад до Отця.
Через те, що зробив Ісус, ми більше не повинні бути відокремлені від
Бога. Ісус помер, щоб ми могли знову мати спілкування з Отцем. 15 Ісус
помер, щоб ми могли мати життя. 16 Через Ісуса, ми маємо вічне
життя.17 Через Ісуса, ми маємо прощення гріхів. 18 Ті, хто вірить в Ісуса
ніколи не буде насправді померти, тому що Ісус є Той, хто дає життя.19
Ісус дає життя всім, хто вірить в Нього. 20 І що вічне життя починається
в той момент, ви отримаєте Його в своє серце. 21
Ви не повинні робити добрі справи або справи, щоб потрапити на
небеса.22 Все, що вам потрібно зробити, це вірити в Ісуса. Закликайте
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ім'я Його. Попросіть Його, щоб врятувати вас. Попросіть Його
звільнити вас. Він тут. Його Дух тут, щоб допомогти вам. Покличе
Господнє Ім'я. Покличте Ісуса, і ви будете врятовані. Бо якщо ви
сповідуєте устами, що Ісус є Господь і серцем твоїм вірувати, що Бог
воскресив Його з мертвих, ви будете врятовані. 23 Ви будете мати
життя вічне. Ви станете чадом Божим, громадянина в Божому
Царстві.24 Царство Бога вічна.25 Царство Бога тут зараз і доступний
для всіх, хто приймає Ісуса як Господа і Спасителя. Ісус є єдиний шлях
на небеса. Там немає іншого імені під небом, за допомогою якого ми
можемо бути врятовані.26
Одного разу Ісус повернеться. Він повертається знову. 27 І в один
прекрасний день, він буде правити і царювати з цієї землі. 28 Це
повідомлення не налякати вас, дорогий. Це повідомлення, щоб ви
знаєте, що часу мало, і повернення Христа найближчим часом. Ісус
Христос повернеться знову.29 Я кажу: "знову", тому що Він прийшов
якось, як дитина, але коли Він прийде вдруге, він прийде як
завойовуючи короля.30
Зараз настав час, щоб бути готовим, любий друже. Зараз настав час,
щоб слухати. Зараз саме час. Чи не затвердіє своє серце. Чи не
бунтувати проти Бога.31 Сьогодні день спасіння.32 Знайдіть хвилинку,
прямо зараз, і дають себе Господу. Дайте йому своє життя. Віддати
себе Йому. Він тут для вас сьогодні. Дозвольте Йому зробити глибоку
роботу зцілення — зцілення твоє серце, і чистка вас від усякого гріха.
Він здатний. Він тут. Молімося разом:
Дорогий Ісус, я прошу Тебе пробачити мене всіх моїх гріхів. Я прошу
Тебе, щоб врятувати мене. Я повернувся спиною до Тебе, але тепер
я приходжу до Тебе. Будь ласка, очисти мене від усякої неправди.
Будь ласка, зціли мене. Будь ласка, зціли мене в кожній області моєму
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житті. Найголовніше, будь ласка, приходьте жити всередині мене. Я
хочу дізнатись про вас. Я хочу мати відносини з вами. Я твій. Я Твій
назавжди, Боже мій, Царю; і я вибираю, щоб служити Тобі до кінця
моїх днів. Дякую Тобі, Господи, помер за мене і врятував мене. Я
отримую все, що ти для мене. Я з нетерпінням чекаю, щоб бути з
тобою назавжди. Амінь.
Дорогі брати і сестри, Тепер, коли ви молилися цією молитвою і
прийняв Ісуса в своє серце, вірою, ви тепер нове творіння у Христі. 33
Ви більше не те ж саме. Ви більше не та людина, у вас було кілька
хвилин тому; Ісус зараз знаходиться у вашому серці. 34 Що дивно те,
що Його Дух з вами. Так, Святий Дух з вами. Він буде вести вас і
направляти вас, показуючи вам шлях через Його істину, яка виходить
від Бога.35
Тепер, є кілька речей, які ви повинні зробити: Регулярно читати Слово
Боже.36 Отримайте Біблію, і почати в книзі Івана. Читати і вивчати
Слово Боже, тому що перетворить ваш розум.37 Ще одна річ: Проведіть
час в молитві до Бога кожен день. Вчіться слухати, як добре. Це
спілкування. Це, як ви навчитеся чути Його голос- проводячи час з
Ним.38 Він хоче поговорити з вами, так що ви повинні навчитися
слухати теж. Тримайтеся подалі від тих речей, які збезчестити Христа.
Попросіть Святого Духа, щоб допомогти вам знайти місце, де ви
можете дізнатися більше про Ісуса.39 Я такий радий, що ми на цей раз
разом. Я так рада, що ти віддав своє життя Господу. Ви ніколи не буде
таким же. Рости в благодаті й пізнанні Господа нашого і Спасителя
Ісуса Христа.40
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