El missatge de les Bones Noves
Jesús ell viu.1 Jesús va morir i va ressuscitar.2 Jesús va a tornar.3 Jesús és
l'únic camí al cel.4 Jesús salva.5 Jesús és capaç de fer tot com s'esmenta en
Lucas 4.6 Jesús és Rei, i Ell té un Regne.7 L'única manera en aquest regne
cal néixer de nou.8
Jesús va morir a la creu i es va portar tots els pecats sobre el seu cos. Per
les seves nafres vam ser nosaltres curats.9 Ell va patir molt per a tots
nosaltres perquè poguéssim passar l'eternitat amb Ell per sempre.10 Déu
ha estimat tant el món que va enviar el seu Fill Jesús a morir al nostre
lloc.11 Déu sabia que no podíem pagar el preu. El preu era genial i que
mai podria complir amb els estàndards de Déu. És per això que Jesús va
venir.12
Jesús és la Paraula feta carn. Jesús es va convertir en un ésser humà.13
Jesús va caminar en aquesta terra i experimentat totes les formes de
dolor i rebuig a aquest.14 va ser rebutjat i menyspreat. Ningú volia mirar
tan sols a Ell però, Ell va fer una gran cosa per a nosaltres.15 Ell ens ha
reconciliat de nou al Pare.

1

Apocalipsi 1:18
Apocalipsi 1:18
3
Joan 14:2, 3
4
Joan 14:6
5
Fets 4:12
6
Lucas 4:18, 19
7
Joan 18:36, 37
8
Joan 3:5, 6
9
Joan 19:30, 1 Pere 2:24
10
Isaïes 53:3, 4
11
Joan 3:16, Gàlates 3:13
12
Romans 3:23, 24
13
Joan 1:14
14
Hebreus 4:15
15
Isaïes 53:3
2

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

1

A causa del que va fer Jesús, que ja no han d'estar separats de Déu. Jesús
va morir perquè poguéssim tornar a tenir comunió amb el Pare.16 Jesús
va morir perquè nosaltres poguéssim tenir vida.17 A través de Jesús,
tenim la vida eterna.18 A través de Jesús, tenim el perdó dels pecats.19
Aquells que creuen en Jesús en realitat mai va a morir, perquè Jesús és
l'Únic que dóna la vida.20 Jesús ens dóna la vida a tots els qui creuen en
ell.21 I que la vida eterna comença en el moment que vostè el rebi en el
seu cor.22
No ha de fer bones obres o accions per arribar al cel.23 ot el que has de fer
és creure en Jesús. , Invoqueu el seu nom. Demana-li que et salvi.
Demana-li que t'ofereixen. Ell és aquí. El seu Esperit està aquí per ajudar.
Que invocarà el nom del Senyor. Trucar o posa Jesús i et salvaràs. Perquè
si confesses amb la teva boca que Jesús és Senyor i creus en el teu cor
que Déu el ressuscità d'entre els morts, et salvaràs.24 Vostè tindrà la vida
eterna. Et convertiràs en un fill de Déu, un ciutadà del regne de Déu.25 el
Regne de Déu és etern.26 el regne de Déu és aquí ara i està disponible per
a tots els que reben a Jesús com a Senyor i Salvador. Jesús és l'únic ai w al
cel. No hi ha altre nom sota el cel pel qual puguem ser salvats.27
Un dia Jesús tornarà. Ell va a tornar una altra vegada.28 Una segona un
dia, Ell governarà i regnarà de th és la terra.29 Aquest missatge no és per
espantar a vostè volgut. Aquest missatge és per fer-li saber que el temps
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és curt i el retorn de Crist és aviat. Jesús, el Crist tornarà una altra
vegada.30 Una altra vegada dic: perquè va venir una vegada com un nadó,
però quan vingui la segona vegada, vindrà com a Rei victoriós.31
Ara és el moment de ser estimat amic llest. Ara és el temps per escoltar.
Ara és temps. No enduriu els vostres cors. No rebel · lar contra Déu.32
Avui és el dia de la salvació.33 Preneu-vos un moment ara mateix i jeu al
Senyor. Dóna-li la teva vida. Lliura't a ell. Ell està aquí per a vostè avui.
Deixeu que sigui Ell per fer la feina profund de curació - curar el seu cor i
la neteja de tot pecat. Ell és capaç. Ell és aquí. Anem a pregar junts.
Estimat Jesús. Et demano que em perdonis tots els meus pecats. Et demano
que em salvi. M'han donat l'esquena a vostè, però ara vaig a tu. Si us plau,
límpiame de tota maldat. Si us plau, em sanés. Si us plau, cúrame en cada
àrea de la meva vida. El més important, si us plau vingui a viure dins meu.
Jo vull conèixer-te. Vull tenir una relació amb tu. Jo sóc teu. Jo sóc teu per
sempre, Déu meu i rei meu, i trio servir-te per la resta dels meus dies.
Gràcies, Senyor, per morir per mi i per haver-me salvat. Rebut tot el que
tens per a mi. Espero poder estar amb tu per sempre. Amén.
Alemanys Estimats i Germanes, Que té FET ara AQUESTA Pregària i va
Rebre un Jesús al teu cor per la fe, Que ara són nova creació UNA en
Crist.34 Ja no ets el mateix. Ja no ets la persona que eres fa uns minuts.
Jesús està ara en el seu cor.35 El meravellós és que el seu Esperit està amb
vosaltres. Sí, l'Esperit Sant està amb vosaltres. Ell et guiarà i et guiï,
mostrant el camí a través de la seva veritat que ve de Déu.36
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Ara bé, hi ha coses que vostè ha de fer. Llegir amb regularitat la Paraula
de Déu.37 Aconsegueix una Bíblia i comença en el llibre de Joan. Llegir i
estudiar la Paraula de Déu, perquè això va a transformar la seva ment.38
Una altra cosa - passar temps pregant a Déu cada dia. Aprendre a
escoltar també. Aquesta és la comunió. Així és com s'aprèn a escoltar la
seva veu, passant temps amb ell.39 Ell vol parlar amb vostè pel que ha
d'aprendre a escoltar també. Mantingui allunyat de les coses que
deshonren a Crist. Demana a l'Esperit Sant que l'ajudi f usque un lloc on
vostè pot aprendre més sobre Jesús.40
Estic tan contenta d'haver tingut aquest temps junts. Estic tan contenta
que va donar la seva vida al Senyor. Mai serà el mateix. Créixer en la
Gràcia i el Nostre Senyor del Coneixement i Salvador Jesucrist.41
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