Радосната вест порака
Исус е жив.1 Исус умре и воскресна.2 Исус повторно ќе дојде.3 Исус е
единствениот пат до небото.4 Исус спасува.5 Исус е во состојба да стори
сé што е како што е споменато во Лука 4.6 Исус е крал и тој има
Кралство.7 Единствениот начин во ова кралство е да се роди повторно.8
Исус умрел на крстот и добија секој грев врз неговото тело. Со Своето
рани ние се исцеливме.9 Пострада во голема мера за сите нас, па ние би
можеле да поминат вечност со Него вечно.10 Бог го возљуби светот,
толку многу што Тој Го испрати Својот Син Исус да умре наместо нас.11
Бог знаел дека не можеме да ја платат цената. Во цената е голема и ние
никогаш не може да ги задоволи стандардите на Бога. Тоа е зошто Исус
дојде.12
Исус е Словото стана тело. Исус стана човечко суштество.13 Исус одеше
оваа земја и искусни секој облик на болка и отфрлање на Себе.14 Тој беше
отфрлен и презрен. Никој не сакаше да погледне на Него уште Тој
направи голема работа за нас.15 Тој ни помири назад кон Отецот.
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Поради она што Исус го направи, ние веќе не мора да бидат одделени од
Бога. Исус умре за да можеме уште еднаш би можеле да имате општење
со Отецот.16 Исус умре, така што ние би можеле да имаат живот.17 Преку
Исус, имаме вечен живот.18 Преку Исус, имаме простување на
гревовите.19 Оние кои веруваат во Исус никогаш не ќе умре затоа што
Исус е оној кој дава живот.20 Исус му дава живот на сите кои веруваат во
Него.21 И дека вечниот живот започнува во моментот кога ќе Го примат
во своето срце.22
Вие не треба да се направи добри дела или дела за да влезат во рајот.23
Сите што треба да направите е да веруваме во Исус. Призиваат неговото
име. Прашај го да те спаси. Него замолете да ви донесе. Тој е тука.
Неговиот Дух е тука да ви помогнат. Повикуваме името Господово.
Јавете се на Исус и ќе бидеш спасен. Бидејќи, ако со твојата уста
исповедаш дека Исус е Господ и во твоето срце поверуваш дека Бог Го
воскресна од мртвите, ќе биде спасен.24 Ќе има вечен живот. Ќе ви стане
Божјо дете, еден граѓанин во Божјото царство.25 Божјото царство е
вечна.26 Божјото царство е тука сега и е достапен за сите кои ќе го
примат Исуса како Господ и Спасител. Исус е единствениот пат до
небото. Не постои друго име под небото со кои можеме да бидеме
спасени.27
Еден ден Исус ќе се врати. Тој доаѓа повторно ќе се врати.28 И еден ден,
Тој ќе владее и царува од оваа земја.29 Оваа порака е да не те плашам
драг еден. Оваа порака е за да те знаат дека времето е кратко и се врати
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Христос е наскоро. Исус, Христос ќе се врати повторно.30 Велам повторно,
бидејќи Тој дојде еднаш како бебе, но кога Тој дојде по втор пат, Тој ќе
дојде како освојување на кралот.31
Сега е време да се биде подготвен драг пријател. Сега е време да го
слуша. Сега е време. Не зацврстуваат вашето срце. Не се бунтува против
Бог.32 Денес е денот на спасението.33 Земете еден момент во моментов и
родот се на Господа. Му вашиот живот. Предадат сами да Него. Тој е тука
за вас денес. Му овозможи да го направите длабоко работа на
исцелување - исцелување твоето срце и чистење на вас од сите гревови.
Тој е во состојба. Тој е тука. Ајде да се молат заедно.
Почитувани Исус. Јас побара од вас да ми прости на сите мои гревови. Јас
побара од вас да ме спаси. Имам ми го сврте грбот на вас, но сега дојде до
вас. Ве молиме очисти ме од секаква неправедност. Ве молиме исцели ме.
Ве молиме исцели ме во секоја област од мојот живот. Што е најважно,
ве молиме да дојде да живее во мене. Сакам да знаете. Сакам да има однос
со тебе. Јас сум твое. Јас сум твое засекогаш мојот Бог, мојот крал, а јас
да изберат да ви послужи за остатокот од моите денови. Ви
благодариме, Господи, зашто умре за мене и за зачувување на мене. Го
примам сето тоа што треба за мене. Со нетрпение очекувам да биде со
тебе засекогаш. Амин.
Драги браќа и сестри, сега дека се молев оваа молитва и доби Исус во
твоето срце со вера, вие сте сега ново создание во Христа.34 Вие веќе не
се исти. Вие веќе не се тоа лице сте биле неколку минути. Исус сега е во
твоето срце.35 Она што е прекрасно е дека Неговиот Дух е со вас. Да,
Светиот Дух е со вас. Тој ќе те води и водич вас, покажува патот преку
Неговата вистина дека доаѓа од Бога.36
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Сега постојат неколку работи кои мора да се направи. Редовно читање на
Словото Божјо.37 Добие Библијата и да започне во книгата на Јован.
Читање и проучување на Словото Божјо, бидејќи што ќе се
трансформира вашиот ум.38 Друга работа - потрошите време молејќи се
на Бога секој ден. Научете да слушате, како и. Ова е стипендија. Ова е
како да научат да го слушаат неговиот глас, со трошење време со Него.39
Тој сака да разговара со вас, па вие мора да научи да ги слуша премногу.
Се држат настрана од оние нешта кои ги посрамоти Христос. Побара од
Светиот Дух да ви помогне да најде место каде што можете да дознаете
повеќе за Исус.40
Јас сум толку мило имавме овој пат заедно. Јас сум толку мило што даде
својот живот на Господ. Вие никогаш нема да бидат исти. Расте во
благодатта и познавање на нашиот Господ и Спасител Исус Христос.41
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