חדשות טובות הודעה
ישו חי .1ישוע מת וקם לתחייה  2.ישוע הוא חוזר  3.ישוע הוא הדרך היחידה לגן עדן .4אלוהים
ישמור .5ישו הוא מסוגל לעשות הכל כאמור לוק 6 4ישו הוא מלך יש לו מלכות  .7הדרך היחידה
לממלכה זו להיוולד מחדש.8
ישו מת על הצלב ולקח כל חטא על גופו .לפי הפסים שלו אנחנו נרפא .9הוא סבל מאוד עבור כולנו ,
כדי שנוכל לבלות את הנצח איתו לנצח .10אלוהים אהב את העולם עד כדי כך הוא שלח את בנו ישוע
למות במקומנו .11אלוהים יודע שאנחנו לא יכולים לשלם את המחיר .המחיר היה גדול אף פעם לא
יכולנו לעמוד בסטנדרטים של אלוהים .לכן ישוע בא.12
ישו הוא בשר מילה עשה .ישו היה בן אדם .13ישו הלך על פני האדמה הזאת ומנוסה כל צורה של כאב
ודחייה על עצמו .14הוא בז נדחתה .אף אחד לא רצה אפילו להסתכל עליו אך הוא עשה דבר גדול
עבורנו .15הוא השלים אותנו אל האב.
בגלל מה שישו עשה ,אנחנו כבר לא צריכים להיות מופרדים מאלוהים .ישו מת כדי שנוכל שוב יש
אחווה עם האב .16ישו מת כדי שנוכל להיות בחיים.17
_____________________

1התגלות 1:18
 2התגלות 1:18
 3ג'ון14:02, 3
 4ג'ון14:06
 5מעשי השליחים4:12
 6לוקס4:18, 19
 7ג'ון18:36, 37
 8ג'ון3:05, 6
 9ג'ון 1 ، 19:30פיטר2:24
 10ישעיה53:3, 4
 11יוחנן  ،3:16אל הגלטיים3:13
 12אל הרומיים , 243:23
 13ג'ון1:14
 14העברים04:15
 15ישעיהו53:3
 16הרומאים ، 05:10הקולוסים1:19-22
 17ג'ון10:10
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באמצעות ישו ,יש לנו חיי נצח .18באמצעות ישו ,יש לנו סליחת חטאים .19אלה המאמינים בישוע
לעולם לא באמת למות כי ישוע הוא זה שנותן חיים .20אלוהים נותן חיים לכל המאמינים בו .21וזה חיי
נצח מתחיל ברגע שאתה מקבל אותו לתוך הלב .22
אתה לא צריך לעשות מעשים טובים או מעשים כדי להגיע לגן עדן .23כל שעליך לעשות הוא להאמין
בישו .שיחה על שמו .שאל אותו כדי להציל אותך .שאל אותו כדי לספק אותך .הוא כאן .הרוח שלו
הוא כאן כדי לעזור לך.
קוראים בשם ה  '.קוראים ישו אתה יישמר .כי אם תודה בפיך שישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר
האלוהים העירו מן המתים ,אתה יישמרו .24יהיה לך חיי נצח .אתה תהיה ילד של אלוהים ,אזרח
בממלכה של אלוהים .25הממלכה של אלוהים הוא נצחי .26מלכות אלוהים הוא כאן עכשיו זמין לכל
המקבלים ישוע כאדון וכמושיע.
ישוע הוא הדרך היחידה לגן עדן .אין תחת השמים שם אחר שבאמצעותו אנו יכולים

להינצל27.

באחד הימים וישו ישוב .הוא חוזר שוב .28ויום אחד הוא ישלוט ואת שלטונו מן האדמה הזאת.29
הודעה זו אינה להפחיד אותך יקירים .הודעה זו כדי ליידע אותך כי הזמן קצר שובו של המשיח
בקרוב .ישו ,המשיח יחזור שוב .30אני אומר שוב ,כי הוא בא פעם אחת כמו תינוק ,אבל כאשר הוא
בא בפעם השניה ,הוא יבוא כמלך כובש.31
___________________

18ג'ון10:27
 1 19ג'ון02:02
 20ג'ון11:25, 26
 1 21ג'ון5:11, 12
 22אל הרומיים 10:9
 23אל האפסיים2:08, 9
 24אל הרומיים 10:9
 25ג'ון ، 03:03הפיליפים3:20, 21
 26דניאל ، 04:03לוקס1:32, 33
 27מעשי השליחים4:12
 28התגלות01:08
 29זכריה14:04, 9
 30התגלות22:12, 13
 31התגלות01:05
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עכשיו זה הזמן להיות מוכנים ידידי היקר .עכשיו זה הזמן להקשיב .עכשיו זה הזמן .אל להקשיח את
הלב .לא למרוד באלוהים .32היום הוא יום של גאולה .33קחו רגע עכשיו תשואה עצמך יהוה .תתנו
לו את החיים שלך .להתמסר אליו .הוא כאן בשבילך היום .לאפשר לו לעשות את העבודה עמוק של
ריפוי  -ריפוי הלב וניקוי אותך מכל חטא .הוא מסוגל .הוא כאן .הבה נתפלל ביחד.
ישו היקר .אני מבקש מכם לסלוח לי על כל חטאיי .אני מבקש מכם להציל אותי .יש לי עורף אתה ,אבל עכשיו אני בא
אליך .נא לנקות ממני את כל העוולה .אנא לרפא אותי .אנא לרפא אותי בכל תחום של החיים שלי .והכי חשוב ,בבקשה
לבוא לחיות בתוכי .אני רוצה להכיר אותך .אני רוצה לקיים יחסים עם אתה .אני שלך .אני שלך לנצח אלוהים ,המלך שלי ,
אני בוחר לשרת את שארית ימי .תודה לך ,אלוהים ,למות עבורי ועבור הצלת אותי .אני מקבל את כל זה יש לך בשבילי .
אני מצפה להיות אתך לעד .אמן.

אחים ואחיות יקרים ,עכשיו יש לך התפלל תפילה זו וקיבל את ישו לתוך הלב שלך על ידי אמונה ,
אתה עכשיו בריאה חדשה במשיח .34אתה כבר לא אותו דבר .אתה כבר לא אותו אדם שהיית לפני
כמה דקות .ישו הוא עכשיו בלב שלך .35מה נפלא הוא הרוח שלו איתך .כן ,רוח הקודש היא איתך .
הוא יוביל אותך ולהדריך אותך ,מראה לך את דרך האמת שלו שמגיע מאלוהים.36
עכשיו יש מספר דברים שאתה חייב לעשות .באופן קבוע לקרוא את דבר האלוהים .37קבל התנ"ך
להתחיל בספר של ג'ון .קרא ללמוד את דבר אלוהים ,כי זה יהפוך את המחשבות שלך .38דבר נוסף -
לבלות מתפלל לאלוהים כל יום .למד להקשיב גם .זוהי אחווה .זה איך אתה לומד לשמוע את הקול
שלו ,על ידי לבלות איתו .39הוא רוצה לדבר איתך אז אתה חייב ללמוד להקשיב מדי .התרחקי
הדברים קלון המשיח .שאל את רוח הקודש כדי לעזור לך למצוא מקום שבו תוכלו ללמוד יותר על
ישוע. 40
אני כל כך שמחה שהיה לנו הפעם ביחד .אני כל כך שמחה שנתת את חייך האדון .אתה אף פעם לא
יהיה אותו דבר .לגדול ב החסד ואת הידע של אדוננו ומושיענו ישוע המשיח.41
_____________
32העברים03:15
 2 33אל הקורינתיים06:02
 2 34אל הקורינתיים5:17
 35אל הגלטיים4:06
 36ג'ון16:13, 14
 2 37טימותי2:15
 38העברים04:12
 39ג'ון10:27
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