(The Good News Message – Matu Chin)
lawngtah awlthang
Jesu er i live. Jesu døde og steg igen.1 Jesu kommer tilbage.2
Jesu er den eneste vej til himlen.3 Jesu sparer.4 Jesu er i stand til at gøre alt,
som nævnt i Luka 4.5 Jesu er konge, og han har et Kongerige.6
Den eneste vej ind i dette Kongerige er at blive født på ny.7
Jesu døde på korset og tog hver synd på sin krop. Ved hans striber, er vi
helbredt.8
Han led meget for os alle, så vi kunne tilbringe evigheden sammen
med ham for evigt.9 Pathen elskede verden så meget, at han sendte sin søn
Jesu at dø i vores sted.10 Pathen vidste, at vi ikke kunne betale prisen. Prisen
var stor, og vi kunne aldrig opfylde Pathens standarder.11
Det er derfor Jesu kom.
Jesu er ordet lavet kød. Jesu blev et menneske.12
Jesu gik denne jord, og oplevede enhver form for smerte og afvisning på si
g selv.13 Han blev afvist og foragtet. Ingen ville selv se på ham,14 men han
gjorde en stor ting for os: han forsonet os tilbage til Faderen. På grund af,
hvad Jesu gjorde, er vi ikke længere nødt til at være adskilt fra pathen. Jesu
døde, så vi igen kunne have fællesskab med Faderen.15
Jesu døde, så vi kunne få liv.16 Gennem Jesu har vi evigt liv.17 Gennem Jesu,
har vi tilgivelse for synd.18
De, der tror på Jesu, vil aldrig rigtig dø, fordi Jesu er den, der giver liv.19
Jesu giver liv til alle, der tror på ham.20 Og det evige liv begynder i det
øjeblik, i får ham ind i jeres hjerte.21
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Du behøver ikke at gøre gode gerninger eller gerninger for at komme ind i
himlen.22 Alt du skal gøre er at tro på Jesu. Ring på hans navn. Bed ham om
at frelse dig. Bede ham om at levere dig. Han er her. Hans ånd er her for
at hjælpe dig. Ring på Herrens navn. Ring på Jesu, og du vil blive frelst. For
hvis du bekender med din mund, at Jesu er herre og tror på dit hjerte, at
pathen oprejste ham fra de døde, vil du blive frelst.23
Du vil have evigt liv. Du vil blive et barn af pathen, en borger i pathens
Kongerige.24 Pathens rige er evigt.25 Pathens Kongerige er her nu og er
tilgængelig for alle, der modtager Jesu som Herre og
frelser. Jesu er den eneste vej til himlen. Der er intet andet navn under
himlen, hvor vi kan blive frelst.26
En dag vil Jesu vende tilbage. Han kommer tilbage igen.27
Og en dag vil han regere og regere fra denne jord.28 Denne besked er ikke
at skræmme dig, kære en. Denne besked er at lade dig vide,
at tiden er kort, og Kristi tilbagevenden er snart. Jesu Kristus vil vende
tilbage igen.29 Jeg siger "igen", fordi han kom en gang som en baby, men
når han kommer anden gang, vil han komme som erobrende konge.30
Nu er det tid til at være klar, kære ven. Nu er det tid til
at lytte. Nu er det tid. Forhærder ikke dit hjerte. Må ikke gøre oprør mod
pathen.31 I dag er frelsens dag.32 Tag et øjeblik lige nu og give dig
selv til Herren. Giv ham dit liv. Overgive dig selv tilham. Han er her for dig i
dag. Lad ham gøre det dybe arbejde med helbredelsehealing dit hjerte, og rense dig fra alle synd. Han er i stand til. Han er her. La
d os bede sammen:

Kære Jesu, jeg beder jer om at tilgive mig af alle mine synder. Jeg beder
dem om at frelse mig. Jeg har vendt ryggen til dig, men nu kommer jeg til
dig. Please rense mig fra al
uretfærdighed. Venligst helbrede mig. Venligst helbrede mig i alle områder
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afmit liv. Vigtigst af alt, skal du komme til at leve i
mig. Jeg vil gerne vide dig. Jeg vil gerne have et forhold til dig. Jeg er din. J
eg er jeres for evigt, min vej, min
konge; og jeg vælger at tjene dig resten af mine dage. Tak, Herre, for at dø
for mig og for
at redde mig. Jeg modtager alt, hvad du har for mig. Jeg ser frem til
at være sammen med dig for evigt. Amen.
Kære brødre og søstre, nu da i har bedt denne bøn og modtaget Jesu ind i
jeres hjerte, ved tro, i er nu en ny skabning i Kristus.33
Du er ikke længere den samme. Du er ikke længere den person, du var for e
t par minutter siden; Jesu er nu i dit hjerte.34 Hvad der er vidunderligt, er,
at hans ånd er med dig. Ja, Helligånden er med jer. Han vil føre dig og
vejlede dig, der viser dig vej gennem hans sandhed, der kommer fra
pathen.35
Nu, der er et par ting, du skal gøre: jævnligt læse ordet pathen.36
Få en bibel, og begynde i Johannes ' bog. Læs og studere ordet i pathen,
fordi det vil forvandle dit sind.37 En anden ting: at tilbringe tid at bede til
pathen hver
dag. Lær at lytte så godt. Det er fællesskab. Dette er, hvordan du lærer at h
øre hans stemme-ved at tilbringe tid sammen med ham.38
Han ønsker at tale med dig, så du må lære at lytte også. Holde sig væk fra
de ting, der vanære Kristus. Spørg Helligånden til
at hjælpe dig med at finde et sted, hvor dukan lære mere om Jesu.39
Jeg er så glad for,
at vi havde denne gang sammen. Jeg er så glad for du gav dit liv til Herren.
Du vil aldrig blive den samme. Vokse i nåde og viden om vor Herre og
Frelser Jesu Kristus.40
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