Το καλό μήνυμα Νέα
Ο Ιησούς είναι ζωντανός.1 Ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε.2 Ο Ιησούς έρχεται
πίσω.3 Ο Ιησούς είναι ο μόνος τρόπος για να τον ουρανό.4 Ο Ιησούς σώζει.5 Ο
Ιησούς είναι σε θέση να κάνει τα πάντα, όπως αναφέρεται στο Λουκά 4.6 Ο Ιησούς
είναι ο βασιλιάς και έχει ένα Βασίλειο.7 Ο μόνος τρόπος σε αυτό το βασίλειο
πρέπει να αναγεννηθεί.8
Ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό και πήρε όλες τις αμαρτίες επάνω στο σώμα Του. Με
ρίγες Του είμαστε επουλωθεί.9 Υπέφερε πολύ για όλους μας έτσι θα μπορούσαμε
να περάσουμε την αιωνιότητα μαζί Του για πάντα.10 Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο
τόσο πολύ, που έστειλε τον Υιό Του Ιησού για να πεθάνει στη θέση μας.11 Ο Θεός
ήξερε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το τίμημα. Η τιμή ήταν μεγάλη και ποτέ δεν
θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τα πρότυπα του Θεού. Γι 'αυτό ήρθε ο Ιησούς.12
Ο Ιησούς είναι ο Λόγος έγινε σάρκα. Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος.13 Ο Ιησούς
περπάτησε αυτή τη γη και έμπειρο κάθε μορφή πόνου και απόρριψης επάνω Του.14
Ήταν απορρίφθηκε και περιφρονημένος. Κανείς δεν ήθελε να δούμε ακόμα και
μετά από Αυτόν όμως έκανε ένα μεγάλο πράγμα για μας.15 Αυτός μας συμφιλίωσε
πίσω στον Πατέρα.
Λόγω του ό, τι έκανε ο Ιησούς, δεν έχουμε πλέον να διαχωριστεί από τον Θεό. Ο
Ιησούς πέθανε έτσι θα μπορούσαμε και πάλι να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα.16
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Ο Ιησούς πέθανε για να μπορέσουμε να έχουμε ζωή.17 Μέσω του Ιησού, έχουμε
αιώνια ζωή.18 Μέσω του Ιησού, έχουμε τη συγχώρεση της αμαρτίας.19 Εκείνοι που
πιστεύουν στον Ιησού πραγματικά ποτέ δεν θα πεθάνει επειδή ο Ιησούς είναι
αυτός που δίνει ζωή.20 Ο Ιησούς δίνει ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν σ 'Αυτόν.21
Και ότι η αιώνια ζωή αρχίζει τη στιγμή που θα τον δεχθεί μέσα στην καρδιά σου.22
Δεν χρειάζεται να κάνουμε καλά έργα ή έργα για να πάρει στον ουρανό.23 Το μόνο
που έχετε να κάνετε είναι να πιστέψουν στον Ιησού. Επικαλούνται το όνομά Του.
Ζητήστε του να σας σώσει. Ζητήστε του να σας παραδώσει. Είναι εδώ. Το πνεύμα
του είναι εδώ για να σας βοηθήσει.
Να καλέσει το όνομα του Κυρίου. Καλέστε πάνω στον Ιησού και θα σωθείς. Για
το αν ομολογήσεις με το στόμα σας ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με
την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς.24 Θα έχετε
την αιώνια ζωή. Θα γίνει ένα παιδί του Θεού, ένας πολίτης στο βασίλειο του
Θεού.25 Βασιλεία του Θεού είναι αιώνια.26 Βασιλεία του Θεού είναι εδώ τώρα και
είναι διαθέσιμη σε όλους που δέχονται τον Ιησού ως Κύριο και Σωτήρα.
Ο Ιησούς είναι ο μόνος τρόπος για να τον ουρανό. Δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω
από τον ουρανό με τα οποία μπορούμε να σωθούμε.27
Μια μέρα ο Ιησούς θα επιστρέψει. Έρχεται ξανά.28 Και μια μέρα, θα κυβερνήσει
και βασιλεύει από αυτή τη γη.29 Αυτό το μήνυμα δεν είναι να σας φοβίσει αγαπητέ
μου. Αυτό το μήνυμα είναι για να σας ενημερώσουμε ότι ο χρόνος είναι
περιορισμένος και η επιστροφή του Χριστού είναι σύντομα. Ο Ιησούς, ο Χριστός
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θα επιστρέψει και πάλι.30 Το λέω και πάλι, επειδή ήρθε μία φορά ως ένα μωρό
αλλά όταν έρχεται η δεύτερη φορά, θα έρθει η κατάκτηση βασιλιά.31
Τώρα είναι η ώρα να είμαστε έτοιμοι αγαπητό φίλο. Τώρα είναι η ώρα να
ακούσουμε. Τώρα είναι η ώρα. Να μην σκληρύνει την καρδιά σας. Μην ανταρτών
εναντίον του Θεού.32 Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας.33 Πάρτε μια στιγμή τώρα
και απόδοση στον εαυτό σας στον Κύριο. Δώστε του τη ζωή σας. Παρέδωσε τον
εαυτό σου σ 'Αυτόν. Είναι εδώ για σας σήμερα. Του επιτρέψει να κάνει το βαθύ
έργο της ίασης - θεραπεία της καρδιάς σας και τον καθαρισμό σας από πάσης
αμαρτίας. Είναι σε θέση. Είναι εδώ. Ας προσευχηθούμε μαζί.
Αγαπημένε μου Ιησού. Σας ζητώ να συγχωρήσεις όλες τις αμαρτίες μου. Σας ζητώ να με σώσεις.
Έχω γυρίσει την πλάτη μου σε σας, αλλά τώρα έρχομαι σε Σένα. Παρακαλούμε να καθαρίσει μου
από κάθε αδικία. Παρακαλώ να θεραπεύσει μου. Παρακαλώ να θεραπεύσει μου σε κάθε τομέα της
ζωής μου. Το πιο σημαντικό, παρακαλούμε να έρθει να ζήσει μέσα μου. Θέλω να ξέρετε. Θέλω να
έχω μια σχέση με σας. Είμαι δικός σας. Είμαι Δικός σου για πάντα ο Θεός μου, βασιλιά μου, και
επιλέγω να σας εξυπηρετήσει για το υπόλοιπο των ημερών μου. Σ 'ευχαριστώ, Κύριε, που πέθανες
για μένα και για την εξοικονόμηση μένα. Δέχομαι όλα αυτά που έχετε για μένα. Ανυπομονώ να
είμαι μαζί σας πάντα. Αμήν.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τώρα που έχετε προσευχήθηκε αυτή την προσευχή
και έλαβε τον Ιησού στην καρδιά σου με πίστη, είστε πλέον σε μια νέα δημιουργία
εν Χριστώ.34 Δεν είστε πλέον το ίδιο. Δεν είστε πλέον το εν λόγω πρόσωπο να
ήταν πριν από λίγα λεπτά. Ο Ιησούς είναι τώρα μέσα στην καρδιά σου.35 Τι
θαυμάσιο είναι ότι το Πνεύμα του είναι μαζί σας. Ναι, το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί
σας. Αυτός θα σας οδηγήσει και να σας καθοδηγήσει, δείχνοντάς σας το δρόμο
μέσα από την αλήθεια του ότι προέρχεται από τον Θεό.36
Τώρα υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να κάνετε. Τακτικά διαβάσει το
Λόγο του Θεού.37 Πάρτε μια Βίβλο και είναι στο βιβλίο του Ιωάννη. Διαβάσει και
να μελετήσει τον Λόγο του Θεού, γιατί αυτό θα μεταμορφώσει το μυαλό σας.38
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Ένα άλλο πράγμα - περνούν το χρόνο τους προσευχόμενοι στο Θεό κάθε μέρα.
Μάθετε να ακούτε επίσης. Αυτή είναι η υποτροφία. Αυτό είναι το πώς μπορείτε να
μάθετε να ακούσουν τη φωνή Του, περνώντας χρόνο μαζί Του.39 Θέλει να σου
μιλήσει έτσι πρέπει να μάθει να ακούει πολύ. Μείνετε μακριά από εκείνα τα
πράγματα που ατιμία ο Χριστός. Ζητήστε από το Άγιο Πνεύμα να σας βοηθήσει να
βρείτε ένα μέρος όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Ιησού.40
Είμαι τόσο ευτυχής που είχαμε αυτή τη φορά μαζί. Είμαι τόσο ευτυχής που
δώσατε τη ζωή σας στον Κύριο. Ποτέ δεν θα είναι το ίδιο. Grow στην χάρη και
την γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού.41
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