(The Good News Message – Azerbaijani)
Yaxşı Xəbər Mesaj
İsa sağdır. İsa öldü və dirildi.1 İsa geri gəlir.2 İsa cənnətə aparan yeganə
yoldur.3 İsa saxlayır.4 Luka 4 qeyd olunduğu kimi, İsa hər şeyi edə bilər.5 İsa
King və O, Britaniya var.6 Bu Krallıq daxil yalnız yolla dünyaya edilir.7
İsa çarmıxda öldü və onun orqanı ilə hər günah etdi. Onun yaraları ilə biz
şəfa tapdıq.8 O, bizim üçün çox əziyyət, belə ki, biz əbədi Ona əbədi sərf edə
bilər.9 Allah bizim ölmək Onun Oğlu İsa göndərdi dünyanı elə sevdi.10 Allah
qiymət ödəmək deyil ki, bilirdi. qiymət böyük idi, və biz Allahın standartlarına
cavab heç vaxt ola bilər.11 İsa gəlib görə.
İsa əti etdi Kəlam. İsa insan oldu.12 İsa bu yer getdi və özü ilə ağrı və imtina
hər formada yaşadı.13 O, rədd və xor edildi. Heç kim, hətta Ona baxmaq
istədi14 hələ O, bizim üçün böyük bir şey etdi: O, Ata bizə geri barışdırdı. İsa
nə Çünki biz artıq Allahdan ayrı olmalıdır. İsa biz bir daha Ata ilə ünsiyyət
ola bilər öldü.15 İsa həyat ola bilər ki, həyatını itirdi.16 İsa vasitəsilə biz əbədi
həyat var.17 İsa vasitəsilə biz günah bağışlanma var.18 İsa həyat verir One
çünki İsaya iman edənlər, həqiqətən, ölmək heç vaxt.19 İsa Ona iman edən
bütün həyat verir.20 Və əbədi həyat ürəyində onu almaq andan başlayır.21
Siz cənnətə daxil olmaq üçün yaxşı işlər və ya əməllər yoxdur.22 Siz var
Bütün İsaya iman edir. Onun adı çağırın. saxlamaq Ondan soruşun. sizə
çatdırmaq Ondan soruşun. O, burada. Onun Ruhu sizə yardım etmək üçün
burada. Rəbbinin adı ilə çağırın. İsa dua edin, və siz xilas olacaq. Allah Onu
ölülər arasından qaldırdı ki, qəlbində İsanın Rəbb olduğunu dilinlə iqrar edib
və iman gətirsəniz, üçün, xilas olacaq.23 Siz əbədi həyat var. Sən Allahın bir
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uşaq olacaq, Allahın Padşahlığı bir vətəndaş.24 Allahın
Padşahlığı
25
əbədidir. Allahın Padşahlığı indi burada Rəbbin və Xilaskarın kimi İsa
qəbul edən bütün mövcuddur. İsa cənnətə aparan yeganə yoldur. biz xilas
ola bilər olan səma altında heç bir başqa adı yoxdur.26
Bir gün İsa qayıdacaqlar. O, yenidən geri gəlir.27 Və bir gün, O, istisna və bu
yerdən padşahlıq olacaq.28 Bu mesaj, əziz bir sizi qorxutmaq deyil. Bu
mesaj ki, vaxt qısa bildirin və Məsihin qaytarılması tezliklə. İsa Məsih
yenidən qayıdacaqlar.29 O, bir körpə kimi bir dəfə gəldi, çünki mən "yenidən"
demək, lakin O, ikinci dəfə gələndə, O, King fəth olacaq.30
İndi hazır, əziz dost olmaq lazımdır. İndi qulaq asmaq üçün vaxt. İndi vaxt.
Sizin ürəyini inadkar etməyin. Allaha qarşı üsyan etməyin.31 Bu gün qurtuluş
günüdür.32 İndi bir an almaq və Rəbbinə özünüzü verir. Ona sizin həyat ver.
Ona özünüzü təslim. O, sizin üçün bu gün. Ona şəfa dərin iş imkan — ürək
şəfa, bütün günah sizi təmizlənməsi. O bilir. O, burada. Birlikdə dua edək:
Hörmətli İsa, Mən günahları bütün məni bağışla diləyirəm. Mən saxlamaq
üçün xahiş edirik. Mən də sizə olan geri döndü, amma indi mən sizə gəlir.
hər haqsızlıqdan mənə təmizləmək edin. Mənə şəfa edin. Həyatımın hər
sahədə mənə şəfa edin. Ən əhəmiyyətlisi, mənə ərzində yaşamaq üçün
gəlmək edin. Mən bilmək istəyirəm. Sizinlə əlaqələr olsun. Mən səninəm.
Mən əbədi Ey Allahım, King Hörmətlə am; və mən gün istirahət üçün sizə
xidmət etmək üçün seçin. Mənim üçün ölüm və mənə qənaət üçün, Rəbb
təşəkkür edirik. Mənə lazımdır ki, bütün almaq. Sizinlə əbədi olan gözləyirik.
Amin.
Əziz qardaş və bacılar, indi bu namaz dua və ürək daxil İsa almış ki, imanla,
İndi Məsihdə yeni yaradılması.33 Siz artıq eynidir. Siz artıq bir neçə dəqiqə
əvvəl idi ki, şəxs; İsa sizin ürəyinin indi.34 Nə gözəl Öz Ruhu sizinlə
olmasıdır. Bəli, Müqəddəs Ruh sizinlədir. O sizə rəhbərlik və sizə yardım
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edəcək, Allahdan gəlir Onun həqiqət vasitəsilə yol göstərən.35
İndi, nə lazımdır ki, bir neçə şey var: Daimi Allahın Kəlamını oxumaq.36
Müqəddəs alın, və Yəhya Kitab başlayır. Oxuyun və sizin fikrinizi çevirmək,
çünki Allahın Kəlamını öyrənmək.37 Başqa bir şey: hər gün Allaha dua vaxt
sərf edirlər. eləcə də qulaq asmaq üçün məlumat əldə edin. Bu firqəsidir. Bu
Onun səsini eşitmək öyrənmək necə — Ona vaxt sərf.38 O, sizə danışmaq
istəyir, belə ki, çox qulaq asmaq üçün öyrənmək lazımdır. Məsihi rüsvay o
şeyi uzaq durun. Siz İsa haqqında daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz bir
yer tapmaq kömək etmək Müqəddəs Ruh soruşun.39 Düşünürəm ki, biz
birlikdə bu dəfə idi belə şadam. Mən Rəbbi sizin həyat verdi belə şadam. Siz
eyni heç vaxt. Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin lütfü və bilik bitir.40
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