(The Good News Message – Uyghur)
Head uudised sõnum
Jeesus on elus. Jeesus suri ja tõusis jälle.1 Jeesus tuleb tagasi.2
Jeesus on ainus tee taevasse.3 Jeesus päästab.4
Jeesus on võimeline tegema kõike nagu mainitud Luke 4.5
Jeesus on kuningas, ja tal on Kuningriik.6 Ainus tee sellesse kuningriiki
on uuesti sündida.7
Jeesus suri ristil ja võttis kõik patud tema keha peale. Tema triibud, me
oleme paranenud.8 Ta kannatas meile kõigile väga, et saaksime terve
igaviku temaga igavesti veeta.9 Jumal armastas maailma nii palju, et ta
saatis oma poja Jeesuse surra meie koht.10 Jumal teadis, et me ei
saa maksta hinda. Hind oli suurepärane, ja me ei saa kunagi kohtuda
Jumala standarditele.11 Sellepärast Jeesus tuli.
Jeesus on sõna tehtud liha. Jeesus sai inimene.12 Jeesus kõndis see
maa, ja kogenud iga vormi valu ja tagasilükkamise pärast ise.13 Ta
lükati tagasi ja põlgavad. Keegi ei tahtnud talle isegi pilgu peale
vaadata.14 kuid ta tegi suur asi meile: ta sobitada meid tagasi
isa. Kuna Jeesus tegi, me ei pea enam olema eraldatud Jumalast. Jees
us suri, et saaksime taas isaga stipendiumi teha.15 Jeesus suri, et
saaksime elu.16 Jeesuse kaudu on meil igavene elu.17 Jeesuse kaudu
oleme patust andestust.18 Need, kes usuvad Jeesusesse ei ole
kunagi tegelikult sureb, sest Jeesus on see, kes annab elule.19 Jeesus
annab elu kõigile, kes usuvad temasse.20 Ja see igavene elu algab
hetkest, mil sa ta oma südamesse saad.21
Sa ei pea tegema head tööd või teod sattuda taevasse.22 Sa pead vaid
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Jeesusele uskuma. Helista ta nimele. Palu tal sind päästa. Palu tal sind
kohale toimetada. Ta on siin. Tema vaim on siin,
et sind aidata. Kutsu Issanda nimi.Helista Jeesuse peale ja sind
päästetakse. Sest kui sa tunnistama oma suu, et Jeesus on Issand ja
usuvad oma südames, et Jumal kasvatas ta surnuist, siis
päästetakse.23 Sul on igavene elu. Sinust saab Jumala laps, kodanik
Jumala kuningriiki.24 Jumala Kuningriik on igavene.25
Jumala Kuningriik on siin nüüd ja on kättesaadav kõigile, kes saavad J
eesuse Issandaja Päästja. Jeesus on ainus tee taevasse. Taeva all
pole teist nime, mille järgi saame päästetud.26
Ühel päeval Jeesus naaseb. Ta tuleb jälle tagasi.27 Ja ühel päeval ta
valitseb ja valitseb sellest maast.28 See sõnum ei hirmuta sind, kallis
üks. See sõnum on teile teada, et aeg on lühike, ja Kristuse
tagasitulekut on varsti. Jeesus Kristus naaseb jälle.29 Ma ütlen "Jällegi",
sest ta tuli üks kord lapsena, kuid kui ta tuleb teist korda, ta tuleb nagu
vallutavad kuningas.30
Nüüd on aeg valmis olla, kallis sõber. Nüüd on aeg kuulata. Nüüd on a
eg. Ära tee oma südant kõvaks. Ära Mässa Jumala vastu.31 Täna on
lunastuse päev.32 Võta hetk aega ja alistu
Issandale. Anna talle oma elu. Anna end talle. Ta on täna sinu jaoks ol
emas. Luba tal teha sügav töö tervendav-tervendav oma südant, ja
puhastamine te kõik patt. Ta on võimeline. Ta on siin. Palvetame koos:

Kallis Jeesus, ma palun teil andestada mulle kõik mu
patud. Ma palun sul mind päästa. Ma Keerasin sulle selja, aga nüüd
ma tulen sinu juurde. Palun Puhastage mind kõikidest
ebaõiglusest. Palun ravi mind. Palun Tervenda mind igas valdkonnas m
u elu.Kõige tähtsam on, palun tule elama minu
sees. Ma tahan sind tunda. Ma tahan sinuga suhet. Ma olen sinu. Ma
olen sinu igaveseks, mu Jumal, mu kuningas; ja ma valin sind teenima
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ülejäänud päeva. Tänan sind, Issand, et sured minu eest ja päästsid
mind. Ma saan kõik, mis teil on minu jaoks. Ma ootan, et olen sinuga
igavesti. Aamen.
Kallid vennad ja õed, nüüd, kui olete palvetanud selle palve ja sai
Jeesuse oma südames, usu, sa oled nüüd uue loomingu Kristuses.33
Sa ei ole enam sama. Sa ei ole enam,
et inimene sa olid paar minutit tagasi; Jeesus on nüüd sinu südames.34
Imeline on see, et tema vaim on sinuga. Jah, Püha Vaim on sinuga. Ta
juhib teid ja juhatab teid, näidates teile teed läbi tema tõe, mis tuleb
Jumalalt.35
Nüüd on mõned asjad,
mida peate tegema: regulaarselt lugeda Jumala sõna.36 Võtke Piibel ja
alustage Johni
raamatust. Loe ja õppida Jumala sõna, sest see muudab meelt.37
Teine asi: kulutada aega palvetades Jumala iga päev. Õpi kuulama
samuti. See on Vennaskond. See, kuidas sa õpid kuulda tema häältveetes aega koos temaga.38 Ta tahab sinuga rääkida, nii et sa pead
õppima ka kuulama. Hoia eemale nendest asjadest, mis on Kristuse
häbi. Küsi Püha Vaimu,
et aidata teil leida koht, kus saab rohkem teada Jeesuse.39 Mul on hea
meel, et meil see aeg koos oli. Mul on hea meel, et sa andsid oma elu
Issandale. Sa ei saa kunagi olema sama. Kasvada armu ja teadmisi me
ie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse.40
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