Բարի լուրը հաղորդագրություն
Հիսուսը կենդանի.1 Հիսուսը մահացավ եւ վարդի կրկին.2 Հիսուսը
վերադառնում.3 Հիսուսը միակ ճանապարհը դեպի երկինք.4 Հիսուս
փրկում է.5 Հիսուսը կարող է անել ամեն ինչ, ինչպես նշված Ղուկաս 4.6
Հիսուսը թագավորն է եւ նա ունի Թագավորություն.7 Միակ ճանապարհն
այս արքայությունը է ծնվել կրկին.8
Հիսուսը մահացավ խաչի վրա եւ տեւել է յուրաքանչյուր մեղքի նրա
մարմինը: Ըստ Նրա շերտերով մենք բուժեց.9 Նա տառապեց մեծապես
մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք կարող ենք անցկացնել հավերժության
հավերժ Նրա հետ.10 Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ Նա ուղարկեց
Իր Որդուն, Հիսուս մահանալու մեր տեղը.11 Աստված գիտեր, որ մենք
չենք կարող վճարել այդ գինը: Գինը էր, մեծ, եւ մենք երբեք չենք կարող
հանդիպել Աստծո չափանիշներին: Դրա համար էլ Հիսուսը եկավ.12
Հիսուսը Խօսքը կատարվում մարմնի. Հիսուսը դարձավ մարդու.13
Հիսուսը քայլում է այս երկրի վրա եւ փորձառու յուրաքանչյուր ձեւ ցավ ու
մերժման դեպքում ինքն իրեն.14 Նա մերժեց եւ դեսպիսեդ. Ոչ ոք չի ուզում
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նույնիսկ նայել նրա դեռ Նա մեծ բան է մեզ համար.15 Նա հաշտվել մեզ ետ
է Հոր մոտ:
Քանի որ այն, ինչ Յիսուս արեց, մենք այլեւս պետք է առանձնացված
Աստծուց. Հիսուսը մահացավ, որպեսզի մենք կարողանայինք ունենալ եւս
մեկ անգամ Ասպիրանտուրա է Հոր առաջ.16 Հիսուսը մահացավ, որպեսզի
մենք կարող ունենալ կյանքում.17 Միջոցով Հիսուսը, մենք հավերժական
կյանք.18 Միջոցով Հիսուսը, մենք ունենք մեղքի ներում.19 Նրանք, ովքեր
հավատում են Հիսուս երբեք չի մահանում, քանի որ Հիսուսը իսկապես,
ով կյանք է տալիս.20 Հիսուսը կյանք է տալիս բոլոր նրանց, ովքեր
հավատում են Իրեն.21 Եվ այդ հավերժական կյանքը սկսում է այն պահից,
Դուք ստանում եք նրան ձեր սիրտը.22
Դուք չունեք մի բարի գործերը, կամ գործերը ստանալու մեջ երկինք.23 Ձեզ
պետք է անել հավատում է Հիսուս. Կոչ են անում Նրա անունը. Խնդրեք
Նրան ետ են պահում քեզ. Խնդրեք Նրան առաքել ձեզ. Նա այստեղ է. Նրա
Հոգին այստեղ է ձեզ օգնել:
Կոչ են անում անունը Տիրոջ. Կոչ են անում Հիսուս, եւ դուք պետք է փրկել.
Եթե դուք խոստովանում են ձեր բերանը, որ Հիսուսը Տերն է եւ հավատում
ձեր սրտում, որ Աստված բարձրացրել նրան մահացած, դուք պետք է
փրկել.24 Դուք կունենաք հավերժական կյանք. Դուք կդառնա Աստծո
զավակ, որպես քաղաքացի Աստծո արքայությունում.25 Աստծո
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արքայությունը հավերժական.26 Աստծո Արքայությունը այստեղ եւ այժմ
հասանելի է բոլոր նրանց, ովքեր ընդունում են որպես Տեր եւ Փրկիչ
Հիսուս.
Հիսուսը միակ ճանապարհը դեպի երկինք. Չկա այլ անուն երկնքի տակ,
որով մենք կարող ենք փրկվել.27
Մի օր Հիսուսը կվերադառնա. Նա կրկին վերադառնում.28 Եվ մի օր, Նա
կանոն, եւ թագավորի այս երկրի վրա.29 Այս ուղերձը չի վախեցնել ձեզ
սիրելի է. Սա ուղերձ է Ձեզ, որ ժամանակը կարճ է եւ Քրիստոսի
վերադարձը շուտով. Հիսուս, Քրիստոսը կրկին կվերադառնա.30 Ես
ասում եմ կրկին, քանի որ նա եկավ մեկ անգամ որպես երեխա, բայց երբ
նա գալիս է երկրորդ անգամ, Նա կգա որպես նվաճելով թագավորը.31
Այժմ է ժամանակը, որպեսզի պատրաստ լինեն սիրելի ընկերոջ. Այժմ է
ժամանակը լսել. Այժմ է ժամանակը. Մի կարծրացնում են ձեր սիրտը. Մի
բողոքել Աստծո դեմ.32 Այսօր օրը փրկության.33 Վերցրեք մի պահ հենց
հիմա եւ զիջում ձեզ Տիրոջը: Նրան տալիս է ձեր կյանքը. Ինքներդ հանձնել
Նրան. Նա այստեղ ձեզ համար այսօր. Նրան թույլ չեն խորը աշխատանքը
բուժիչ - ապաքինման ձեր սիրտը, եւ մաքրում ենք բոլոր մեղքերից. Նա
կարող. Նա այստեղ է. Եկեք միասին աղոթել.
Սիրելի Յիսուսով. Ես խնդրում եմ Ձեզ ինձ ներել բոլոր իմ մեղքերը: Ես
խնդրում եմ Ձեզ ինձ փրկել: Ես միացրել եմ, բայց հիմա ետ է Ձեզ ես գալիս
եմ Ձեզ: Խնդրում եմ, ինձ մաքրել բոլոր ունրիղտեոուսնեսս. Խնդրում եմ
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ինձ բուժելու համար. Խնդրում բժշկել ինձ ամեն բնագավառում իմ
կյանքի. Ամենակարեւորը, խնդրում ենք գալիս ապրելու ընթացքում ինձ.
Ես ուզում եմ իմանալ ձեզ. Ես ուզում եմ ունենալ հետ եք: Ես ձերն է. Ես
ձերը ընդմիշտ իմ Աստծուն, իմ արքա, եւ ես ընտրել ծառայել Ձեզ համար,
իսկ մնացածը իմ օրվա ընթացքում. Շնորհակալություն, Տէր, ինձ համար
մեռնող համար, եւ ինձ փրկելու համար: Ստանում եմ, որ Դուք ինձ
համար. Ակնկալում եմ, որ ձեզ հետ հավերժ: Ամեն.
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այժմ, որ դուք ունեք աղոթել այս աղոթքի եւ
ստացել Հիսուսը ձեր սիրտը հավատքով, դուք այժմ նոր ստեղծման
Քրիստոսով.34 Դուք այլեւս նույնը: Դուք այլեւս այդ անձի Դուք մի քանի
րոպե առաջ. Հիսուսն այժմ ձեր սրտում.35 Ինչ հրաշալի է, որ Նրա Հոգին է
ձեզ հետ. Այո, Սուրբ Հոգին է ձեզ հետ. Նա կառաջնորդի ձեզ եւ ձեզ, ցույց
տալով Ձեզ ճանապարհը Իր ճշմարտությունը, որ գալիս է Աստծուց.36
Այժմ կան մի քանի բաներ, որ դուք պետք է անեք. Միշտ կարդում Աստծո
խոսքը.37 Ստանալ Աստվածաշունչը, եւ լինելու Հովհաննեսի գրքում.
Կարդացեք եւ ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, քանի որ կտան,
կկարգավորեն քո մտքում.38 Մեկ այլ բան է ծախսել ժամանակ աղոթում
Աստծուն ամեն օր. Սովորել լսել նաեւ. Սա եղբայրություն. Սա ինչպես եք
սովորել լսել Նրա ձայնը, ըստ ծախսելով ժամանակ նրա հետ.39 Նա
ցանկանում է խոսել ձեզ, որպեսզի դուք պետք է սովորենք լսել էլ. Հեռու
մնալ այն բաները, որոնք անպատվություն Քրիստոս. Հարցրեք Սուրբ
Հոգին է օգնել ձեզ գտնել մի վայր, որտեղ դուք կարող եք ավելին իմանալ
Հիսուսի մասին.40
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Ես այնքան ուրախ եմ, որ մենք ունեինք միասին, այս անգամ. Ես այնքան
ուրախ եք տվել ձեր կյանքում Տիրոջը. Դուք երբեք չի լինի նույնը. Աճել
շնորհով ու գիտելիքները մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին.41

41

2 սպառվել 3:18

Armenian translation of “The Good News Message”
© Susanna Ward—www.seersgate.com

5

