)(The Good News Message – Kurdish Sorani

پیام خبری خوب
عیسی زنده است .عیسی مسیح مرد و دوباره افزایش یافت .1عیسی به آینده است .2عیسی
مسیح تنها راه به بهشت است .3عیسی را ذخیره می کند .4عیسی مسیح است که قادر به انجام همه
چیز را همانطور که ذکر شد در لوقا  4است .5عیسی مسیح شاه است و وی را پادشاهی است .6
تنها راه به پادشاهی این است که دوباره متولد شود .7
عیسی مسیح بر روی صلیب درگذشت و در زمان هر گناه بر بدن خود
را .توسط زخمهای او ما شفا یافتیم .8بنابراین ما می توانم با او برای همیشه لطفا
برای ابدیت صرف او تا حد زیادی رنج می برد برای همه ی ما .9
خدا عاشق جهان آنقدر که او فرستاده عیسی پسر خود را در محل ما می میرند .10خدا می
دانست که ما قیمت را پرداخت کند .قیمت بزرگ است و ما هرگز خدا استانداردها را برآورده کنیم .11
همین دلیل است که عیسی مسیح بود.
عیسی کلمه جسم است .عیسی انسان شد .12عیسی این زمین راه
رفته و تجربه هر نوع درد و رد بر خود .13او را رد کرد و منفور .هیچ کس حتی نگاه بر او می
خواست 14،هنوز چیز زیادی را برای ما بود :او ما را به پدر بپذیر .از آنجا که عیسی
مسیح چه ما دیگر مجبور به از خدا جدامی شود .بنابراین ما یک بار دیگر می تواند کمک هزینه
تحصیلی با پدر عیسی درگذشت .15طوری که ما می توانست زندگی عیسی مسیح درگذشت .16از
طریق عیسی مسیح ،ما باید به زندگی ابدی .17از طریق عیسی مسیح ،ما باید به بخشش گناه .18
زیرا عیسی مسیح کسی است که زندگی را می دهد کسانی که در عیسی
مسیح باور واقعا هرگز ،خواهد مرد .19عیسی می دهد زندگی را به همه کسانی که به او اعتقاد دارند .20
و آغاز می شود که زندگی ابدی لحظه شما او را به قلب شما را دریافت خواهید کرد .21
شما الزم نیست که برای انجام کارهای خوب یا اعمال به بهشت .22
همه شما باید انجام دهید این است که در عیسی مسیح باور .بر نام خود تماس
بگیرید .او برای نجات شما بخواهید .درخواست او را به شما ارائه .او اینجاست .روح او در اینجا به شما
کمک کند .بر نام خداوند تماس بگیرید .بر عیسیو شما ذخیره خواهد
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شد .اگر شما را با دهان خود اعتراف که عیسی مسیح پروردگار است و در قلب خود را بر این
باورند که خدا او را از مرده بزرگ ,شما ذخیره خواهد شد .23
شما زندگی ابدی است .شما فرزند خدا ،یک شهروند در پادشاهی خدا می شود .24
پادشاهی خدا ابدی است .25پادشاهی خدا اینجا در حال حاضر و در دسترس برای همه کسانی
که دریافت عیسی مسیح به عنوان منجی و پروردگار است .عیسی
26
مسیح تنها راه به بهشت است .هیچ نام دیگر زیر آسمان که ما می تواند ذخیره می شود وجود دارد .
یک روز عیسی باز خواهد گشت .او به آینده دوباره است .27
و یک روز او را حکومت و سلطنت از این زمین .28
این پیام این است که برای ترساندن شما یک عزیز .این پیام این است که شما اجازه می
29
دانیم که زمان کوتاه است،و بازگشت مسیح به زودی .عیسی مسیح دوباره باز خواهد گشت .من" باز
هم "می گویند زیرا او یک بار به عنوان یک کودک بود ,اما هنگامی که او می
آید زمان دوم ،او می خواهد به عنوان پادشاه فتح .30
حاال وقت آماده ,است دوست عزیز .اکنون زمان گوش دادن است .در حال حاضر هم .سخت
شدن قلب شما .مقابلخدا شورش ،نیست .31امروز روز رستگاری است .32
یک لحظه در حال حاضر و عملکرد خود را به خداوند .او زندگی خود
را می دهد .خودتان را به او تسلیم شدند .او در اینجا برای شما امروز است .اجازه می
دهد او را به انجام کار عمیق شفا — شفا قلب شما و شما را از گناه همه تمیز
کردن .او قادر است .او اینجاست .بیایید با هم دعا کنید :
عیسی عزیز من درخواست شما به من از همه گناهان من را ببخش .من به شما برای نجات من بپرسید .

من پشت در شما تبدیل شده است اما در حال
حاضر من به شما می آیند .لطفا مرا از هر ناراستی پاک .لطفا من را درمان
کنید .لطفا من را در هر منطقه از زندگی من زخم التیام یابد .مهمتر از همه ،لطفا دوباره در من زندگی
می کنند .منمی خواهم شما بدانید .من می خواهم به ارتباط با شما .من می خورم .من شما را برای
همیشه ،خدای من ،من شاه هستم ;و انتخاب شما برای بقیه روز من خدمت می کنند  ،.پروردگار ،در حال
مرگ برای من و برای صرفه جویی در من سپاسگزارم .من همه است که شما برای من دریافت خواهید
کرد .من مشتاقانه منتظر به بودن با شما برای همیشه لطفا برای .آمین .
برادران عزیز و خواهران ،حاال که شما این نماز و دریافت عیسی به قلب شما
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را با ایمان ،شما ایجاد جدید در مسیح در حال حاضر .33
شما دیگر یکسان است .شما دیگر آن شخص بودید چند دقیقه پیش است .عیسی مسیح در حال
حاضر در قلب شما است .34
اینست که روح او با شما است .بله ،روح القدس با شما است .او منجر به شما و راهنمای شما به شما نشا
ن راه از طریق خود حقیقت است که از خدا می آید .35
در حال حاضر ,چند چیز است که شما باید انجام دهید وجود دارد :به طور منظم خواندن کالم خدا .36
کتاب مقدس ،و در کتاب جان آغاز .خواندن و مطالعه کالم خدا چون که ذهن شما تبدیل خواهد شد .37
یک چیز دیگر :صرف زمان دعا به خدا هر روز .گوش دادن و یادگیری .این کمک هزینه
تحصیلی است .این است کهچگونه شما را به شنیدن صدای او یاد بگیرید — با صرف زمان با او .38
او می خواهد به صحبت کردن با شما ،بنابراین شما باید یاد
بگیرند به گوش خیلی .ماندن از آن چیزهایی است که مسیح رسوایى .روح القدس را
برای کمک به شما در پیدا کردن یک محل که در آن شما می
توانید یادگیری بیشتر درمورد عیسی بپرسید .39من تا خوشحالم که ما این بار با
هم بود .من بسیار خوشحالم که زندگی شما را به خدا داد .شما هرگز همان خواهدشد .در فضل و دانش ا
ز پروردگار ما و نجات دهنده عیسی مسیح رشد کند.40
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