Pesan Kabar Baik
Yesus hidup.1 Yesus mati dan bangkit kembali.2 Yesus akan datang kembali.3
Yesus adalah satu-satunya cara ke surga.4 Yesus menyelamatkan.5 Yesus mampu
melakukan segala sesuatu seperti yang disebutkan dalam Lukas 4.6 Yesus adalah
Raja dan Dia telah Kingdom.7 Satu-satunya cara masuk ke kerajaan ini harus
dilahirkan kembali.8
Yesus mati di salib dan mengambil setiap dosa atas tubuh-Nya. Oleh bilur-bilurNya kita disembuhkan.9 Dia sangat menderita bagi kita semua sehingga kita bisa
menghabiskan kekekalan bersama Dia selamanya.10 Allah sangat mengasihi dunia
sehingga Dia mengutus Anak-Nya Yesus untuk mati menggantikan kita.11 Allah
tahu bahwa kita tidak bisa membayar harga. Harga itu besar dan kita tidak pernah
bisa memenuhi standar Allah. Itulah mengapa Yesus datang.12
Yesus adalah Sabda yang menjadi daging. Yesus menjadi manusia.13 Yesus
berjalan di bumi ini dan mengalami setiap bentuk rasa sakit dan penolakan atas
diriNya.14 Dia ditolak dan dibenci. Tak seorang pun ingin memandang-Nya bahkan
belum Dia melakukan hal yang besar bagi kami.15 Dia mendamaikan kita kembali
kepada Bapa.
Karena apa yang Yesus lakukan, kita tidak lagi harus dipisahkan dari Allah. Yesus
mati agar kita dapat sekali lagi memiliki persekutuan dengan Bapa.16 Yesus mati
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agar kita bisa memiliki hidup.17 Melalui Yesus, kita memiliki hidup yang kekal.18
Melalui Yesus, kita memiliki pengampunan dosa.19 Mereka yang percaya kepada
Yesus tidak akan pernah benar-benar mati karena Yesus adalah Satu-satunya yang
memberi hidup.20 Yesus memberi hidup kepada semua yang percaya kepadaNya.21
Dan bahwa kehidupan kekal dimulai saat Anda menerima Dia ke dalam hati
Anda.22
Anda tidak perlu melakukan perbuatan baik atau perbuatan untuk masuk surga.23
Yang harus Anda lakukan adalah percaya kepada Yesus. Memanggil nama-Nya.
Mintalah Dia untuk menyelamatkan Anda. Mintalah Dia untuk memberikan Anda.
Dia di sini. Roh-Nya di sini untuk membantu Anda.
Memanggil nama Tuhan. Memanggil Yesus dan engkau akan diselamatkan. Sebab
jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya
dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka
kamu akan diselamatkan.24 Anda akan memiliki hidup yang kekal. Anda akan
menjadi seorang anak Allah, warga di dalam kerajaan Allah.25 Kerajaan Allah
adalah kekal.26 Kerajaan Allah ada di sini sekarang dan tersedia untuk semua orang
yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
Yesus adalah satu-satunya cara ke surga. Tidak ada nama lain dibawah langit
dimana kita bisa diselamatkan.27
Suatu hari Yesus akan kembali. Ia akan datang kembali lagi.28 Dan suatu hari, Dia
akan memerintah dan memerintah dari bumi ini.29 Pesan ini tidak untuk menakutnakuti kamu sayang satu. Pesan ini adalah untuk membiarkan Anda tahu bahwa
waktu singkat dan kembali Kristus segera. Yesus, Kristus akan kembali lagi.30
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Saya katakan lagi karena Dia datang sekali sebagai bayi tetapi ketika Dia datang
kedua kalinya, Ia akan datang sebagai Raja menaklukkan.31
Sekarang adalah waktu untuk siap sahabat. Sekarang adalah waktu untuk
mendengarkan. Sekarang adalah waktu. Janganlah keraskan hatimu. Jangan
memberontak melawan Allah.32 Hari ini adalah hari keselamatan.33 Luangkan
waktu sekarang dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Berikan Dia hidup Anda.
Menyerahkan dirimu kepada-Nya. Dia ada di sini untuk Anda hari ini.
Mengijinkan Dia untuk melakukan pekerjaan dalam penyembuhan - penyembuhan
jantung dan membersihkan Anda dari semua dosa. Dia mampu. Dia di sini. Mari
kita berdoa bersama.
Yesus terkasih. Saya meminta Anda untuk mengampuni saya dari semua dosa saya.
Saya meminta Anda untuk menyelamatkan saya. Saya telah kembali saya pada
Anda tapi sekarang aku datang untuk Anda. Silahkan tahirkanlah aku dari segala
kejahatan. Silakan menyembuhkan saya. Silakan menyembuhkan saya dalam
setiap bidang kehidupan saya. Yang paling penting, silakan datang untuk hidup
dalam diriku. Saya ingin tahu Anda. Saya ingin memiliki hubungan dengan Anda.
Aku milikmu. Aku milik-Mu selamanya Tuhan, Raja, dan saya memilih untuk
melayani Anda untuk sisa hari saya. Terima kasih, Tuhan, untuk mati bagi saya
dan menyelamatkan saya. Aku menerima semua yang Anda miliki untuk saya. Saya
berharap untuk bersama Anda selamanya. Amin.
Saudara-saudara terkasih, sekarang bahwa Anda telah berdoa doa ini dan
menerima Yesus dalam hati Anda dengan iman, Anda sekarang adalah ciptaan
baru dalam Kristus.34 Anda tidak lagi sama. Anda tidak lagi bahwa orang yang
Anda beberapa menit lalu. Yesus sekarang dalam hatimu.35 Apa yang indah adalah
bahwa Roh-Nya dengan Anda. Ya, Roh Kudus adalah dengan Anda. Dia akan
menuntun Anda dan membimbing Anda, menunjukkan Anda jalan melalui
kebenaran-Nya yang datang dari Allah.36
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Sekarang ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Secara teratur membaca
Firman Allah.37 Dapatkan sebuah Alkitab dan mulai dalam kitab Yohanes.
Membaca dan mempelajari Firman Allah karena yang akan mengubah pikiran
Anda.38 Hal lain - menghabiskan waktu berdoa kepada Tuhan setiap hari.
Belajarlah untuk mendengarkan juga. Ini adalah persekutuan. Ini adalah bagaimana
Anda belajar untuk mendengar suara-Nya, dengan menghabiskan waktu bersamaNya.39 Dia ingin berbicara dengan Anda sehingga Anda harus belajar untuk
mendengarkan juga. Jauhi hal-hal yang tidak menghormati Kristus. Mintalah Roh
Kudus untuk membantu Anda menemukan tempat di mana Anda dapat
mempelajari lebih lanjut tentang Yesus.40
Saya sangat senang kita punya waktu ini bersama-sama. Saya sangat senang Anda
memberikan hidup Anda kepada Tuhan. Anda tidak akan pernah sama. Bertumbuh
dalam kasih karunia dan pengetahuan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus.41
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