Mesazhi mirë lajm
Jezusi është i gjallë.1 Jezusi vdiq dhe u ringjall.2 Jezusi kthehet.3 Jezusi është e
vetmja rrugë për në qiell.4 Jesus shpëton.5 Jezusi është në gjendje të bëjë
gjithçka siç është përmendur në Luka 4.6 Jezusi është Mbreti dhe Ai ka një
Kingdom.7 Mënyra e vetme në këtë mbretëri është për të lindur përsëri.8
Jezusi vdiq në kryq dhe mori çdo mëkat mbi trupin e Tij. Nga vija e tij ne jemi
shëruar.9 Ai vuajti shumë për të gjithë ne kështu që ne mund të kalojnë
përjetësinë me Të përgjithmonë.10 Perëndia e deshi aq shumë botën që Ai dërgoi
Birin e tij Jezusin për të vdekur në vendin tonë.11 Perëndia e dinte se ne nuk
mund ta paguajnë çmimin. Çmimi ishte e madhe dhe ne nuk mund të përmbushur
standardet e Zotit. Kjo është arsyeja pse erdhi Jezusi.12
Jezusi është Fjala e bërë mish. Jezusi u bë një qenie njerëzore.13 Jezusi ecte këtë
tokë dhe me përvojë çdo formë e dhimbjes dhe refuzimit mbi vete.14 Ai u refuzua
dhe përçmuar. Askush nuk donte të shikoni edhe mbi të por Ai e bëri një gjë e
madhe për ne.15 Ai na pajtoi kthehet tek Ati.
Për shkak të asaj që bëri Jezusi, ne nuk duhet të jenë të ndarë nga Perëndia. Jezusi
vdiq kështu që ne mund edhe një herë keni bashkësi me Atin.16 Jezusi vdiq në
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mënyrë që ne mund të kemi jetën.17 Nëpërmjet Jezusit, ne kemi jetën e
përjetshme.18 Nëpërmjet Jezusit, ne kemi faljen e mëkatit.19 Ata që besojnë në
Jezusin nuk do të vërtet vdesin, sepse Jezusi është Ai që jep jetë.20 Jezusi jep jetë
të gjithë atyre që besojnë në Të.21 Dhe se jetën e përjetshme fillon momenti që ju
të merrni atë në zemrën tuaj.22
Ju nuk keni të bëni vepra të mira apo veprat për të marrë në qiell.23 Të gjithë ju
duhet të bëjmë është të besojmë në Jezusin. Kujtoni emrin e tij. Pyet atë që ju
shpëton. Pyetni Tij për të dhënë ju. Ai është këtu. Shpirti i tij është këtu për t'ju
ndihmuar.
Të thërrasë emrin e Zotit. Call mbi Jezusin dhe do të shpëtohesh. Sepse po të
rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se
Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh.24 Ju do të ketë jetë të
përjetshme. Ju do të bëhet një fëmijë i Perëndisë, një qytetar në Mbretërinë e
Perëndisë.25 Mbretëria e Perëndisë është e përjetshme.26 Mbretëria e Perëndisë
është këtu tani dhe është në dispozicion për të gjithë ata që marrin Jezusin si Zot
dhe Shpëtimtar.
Jezusi është e vetmja rrugë për në qiell. Nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell me të
cilat ne mund të ruhen.27
Një ditë Jezusi do të kthehet. Ai është i vijnë përsëri.28 Dhe një ditë, ai do të
sundojë dhe të mbretërojë nga kjo tokë.29 Ky mesazh nuk është që të keni frikë
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dashur një. Ky mesazh është që të mos e dini se koha është e shkurtër dhe
kthimin e Krishtit është i shpejt. Jezusi, Krishti do të kthehet përsëri.30 Unë them
përsëri, sepse Ai erdhi një herë si një fëmijë, por kur Ai vjen për herë të dytë, Ai
do të vijë si Mbret pushtues.31
Tani është koha që të jetë gati i dashur mik. Tani është koha për të dëgjuar. Tani
është koha. A nuk ngurtësoj zemrën tuaj. A nuk ngrini krye kundër Perëndisë.32
Sot është dita e shpëtimit.33 Merrni një moment të drejtë tani dhe të jepnin
veten për Zotin. Jepini atij jetën tuaj. Dorëzohet veten Atij. Ai është këtu për ju
sot. Lejojë atë të bëjë punën e thellë e shërimit - shërimi zemrën tuaj dhe
pastrimin e ju nga çdo mëkat. Ai është në gjendje. Ai është këtu. Le të lutemi së
bashku.
I dashur Jezus. Unë të lutem Ty të më falte të gjitha mëkatet e mia. Unë të lutem Ty të më
shpëtosh. Unë kam kthyer kurrizin tim mbi ju, por tani unë vij tek ju. Ju lutem më pastro nga çdo
paudhësi. Ju lutem të më shërojë. Ju lutem të më shërojë në çdo fushë të jetës sime. Më e
rëndësishmja, ju lutem të vijë për të jetuar brenda meje. Unë dua të di ju. Unë dua që të ketë një
marrëdhënie me Ty. Unë jam i yti. Unë jam juaji përgjithmonë Perëndia im, Mbreti im, dhe kam
zgjedhur për të shërbyer ju për pjesën tjetër të ditëve të mia. Ju faleminderit, o Zot, që vdiqe për
mua dhe për ruajtjen mua. I marrin të gjitha që ju keni për mua. Unë pres për të qenë me ju
përgjithmonë. Amen.

Të dashur vëllezër e motra, tani që ju keni lutur këtë lutje dhe të marrë Jezusin në
zemrën tuaj me anë të besimit, ju jeni tani një krijesë e re në Krishtin.34 Ju nuk
janë më të njëjta. Ju nuk janë më të atij personi keni qenë disa minuta më parë.
Jezusi është tani në zemrën tuaj.35 Çfarë është e mrekullueshme është se Shpirti i
Tij është me ju. Po, Fryma e Shenjtë është me ju. Ai do t'ju çojë dhe do t'ju
udhëheq, duke treguar se mënyra me anë të vërtetën e Tij që vjen nga
Perëndia.36
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Tani ka disa gjëra që ju duhet të bëni. Rregullisht lexoj Fjalën e Perëndisë.37
Merrni një Bibël dhe të fillojnë në librin e Gjonit. Lexoni dhe studioni Fjalën e
Perëndisë, sepse kjo do të transformojë mendjen tuaj.38 Një tjetër gjë - të kalojnë
kohën duke u lutur për të Perëndisë çdo ditë. Mëso për të dëgjuar si. Kjo është
shoqëri. Kjo është se si ju mësojnë të dëgjojnë zërin e tij, duke kaluar kohë me
Të.39 Ai dëshiron të flas me ju kështu që ju duhet të mësoni të dëgjoni shumë.
Qëndro larg nga ato gjëra që turp Krishtit. Pyetni Fryma e Shenjtë për t'ju
ndihmuar të gjeni një vend ku ju mund të mësoni më shumë për Jezusin.40
Unë jam aq i kënaqur që kishim këtë kohë së bashku. Unë jam aq i kënaqur ju dha
jetën tuaj për Zotin. Ju kurrë nuk do të jetë e njëjtë. Rrituni, në hirin dhe njohjen e
Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht.41
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