(The Good News Message – Kirundi)

Farriinta Wanaagsan
Yesu er i live. Yesu døde og Rose igjen.1 Yesu kommer tilbake.2 Yesu er den eneste veien til himmelen.3
Yesu sparer.4 Yesu er i stand til å gjøre alt som nevnt i Luka 4.5 Yesu er konge, og han har et kongedømme.6
Den eneste veien inn i dette riket er å bli født på ny.7
Yesu døde på korset og tok enhver synd på kroppen hans. Ved hans striper, vi er helbredet.8 Han led mye for
oss alle, så vi kunne tilbringe evigheten med ham for alltid.9
Gud elsket verden så mye at han sendte sin sønn Yesu å dø i vårt sted.10 Gud visste at vi ikke
kunne betale prisen. Prisen var stor, og vi kunne aldri møte Guds standarder.11 Det er derfor Yesu kom.
Yesu er ordet gjort kjød. Yesu ble et menneske.12 Yesu vandret denne jorden, og opplevde enhver form for
smerte og avvisning på seg selv.13 Han ble avvist og foraktet. Ingen ville engang se på ham.14 Likevel gjorde
han en stor ting for oss: han forsonet oss tilbake til Faderen. På grunn av det Yesu gjorde, må vi ikke lenger
skilles fra Gud. Yesu døde så vi igjen har fellesskap med Faderen.15 Yesu døde slik at vi kunne få liv.16
Gjennom Yesu, har vi evig liv.17 Gjennom Yesu har vi syndens tilgivelse.18
De som tror på Yesu vil aldri virkelig dø, fordi Yesu er den som gir liv.19 Yesu gir liv til alle som tror på ham.20
Og det evige liv begynner i det øyeblikket du mottar ham inn i hjertet ditt.21
Du trenger ikke å gjøre gode gjerninger eller gjerninger å komme inn i himmelen.22
Alt du trenger å gjøre er å tro på Yesu. Kall på hans navn. Be ham om å redde deg. Be ham om å levere deg. H
an er her. Hans ånd er her for å hjelpe deg. Ring på Herrens navn. Ring på Yesu, og du vil bli frelst. For hvis
du bekjenner med munnen din at Yesu er herre og tror på ditt hjerte at Gud oppdro ham fra de døde, vil du
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bli frelst.23 Du vil få evig liv. Du vil bli et barn av Gud, en borger i Guds rike.24 Guds rike er evig.25 Guds rike er
her nå og er tilgjengelig for alle som mottar Yesu som Herre og
Frelser. Yesu er den eneste veien til himmelen. Det er ingen andre navn under himmelen som vi kan bli
frelst.26
En dag vil Yesu komme tilbake. Han kommer tilbake igjen.27 Og en dag vil han styre og regjere fra denne
jord.28 Denne meldingen er ikke til å skremme deg, kjære en. Denne meldingen er å gi degbeskjed om
at tiden er kort, og Kristi tilbakekomst er snart. Yesu Kristus kommer tilbake igjen.29 Jeg sier "igjen" fordi han
kom en gang som en baby, men når han kommer andre gang, vil han komme som erobre kongen.30
Nå er tiden inne for å være klar, kjære venn. Nå er tiden inne til å lytte. Nå er tiden
inne. Ikke forherd hjertet ditt. Ikke gjør opprør mot Gud.31 I dag er dagen for frelse.32
Ta et øyeblikk akkurat nå og gi deg selv til Herren. Gi ham livet ditt. Overgi deg til ham. Han er her for deg i
dag. Tillate ham å gjøre det dype arbeidet med helbredelse-healing ditt hjerte, og rengjøring deg fra all
synd. Han er i stand. Han er her. La oss be sammen:

Kjære Yesu, jeg ber dere om å tilgi meg for alle mine synder. Jeg ber deg om å redde meg. Jeg har vendt
ryggen til deg, men nå kommer jeg til deg. Vennligst rens meg fra all
urettferdighet. Vennligst helbrede meg. Vennligst helbrede meg på alle områder av livet mitt. Viktigst, kan
du komme til å leve i meg. Jeg vil kjenne deg. Jeg vil ha et forhold til deg. Jeg er din. Jeg er din for
alltid, min Gud, min konge; og jeg velger å tjene deg resten av mine dager. Takk, Herre, for at du døde for me
g og reddet meg. Jeg får alt du har for meg. Jeg ser frem til å være med deg for alltid. Amen.
Kjære brødre og søstre, nå som du har bedt denne bønnen og fått Yesu i ditt hjerte, ved tro, er du nå en
nyskapning i Kristus.33
Du er ikke lenger den samme. Du er ikke lenger den personen du var et par minutter siden; Yesu er i ditt hjer
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te nå.34 Hva er vidunderlig er at hans ånd er med deg. Ja, den Hellige Ånd er med deg. Han vil lede deg og
veilede deg, viser deg veien gjennom hans sannhet som kommer fra Gud.35
Nå er det et par ting du må gjøre: regelmessig lese Guds ord.36 Få en bibel, og begynne i Johannes
' bok. Lese og studere Guds ord, fordi det vil forandre ditt sinn.37 En annen ting: bruke tid på å be til Gud
hver dag. Lær å lytte også. Dette er Fellowship. Dette er hvordan du lærer å høre hans røst-ved å
tilbringe tid med ham.38 Han vil snakke med deg, så du må lære å lytte også. Hold deg unna de tingene som
vanærer Kristus. Be den hellige ånd om å hjelpe deg å finne et sted hvor du kan lære mer om Yesu.39
Jeg er så glad vi hadde denne gangen sammen. Jeg er så glad for at du ga ditt liv tilHerren. Du vil aldri bli det
samme. Vokse i nåde og kunnskap om vår Herre og Frelser Yesu Kristus.40
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