આ સારા સમાચાર સંદેશ
ઇસુ જીવંત છે .1 ઇસુ મ ૃત્યુ પામ્યા હતા અને ફરી હતી.2 ઇસુ પાછા આવતા હોય છે .3

ઇસુ સ્વર્ગ માટે માત્ર માર્ગ છે .4 ઇસુ બચાવે છે .5 ઇસુ માટે બધું તરીકે 4 એલજે ઉલ્લેખ
સક્ષમ છે .6 ઇસુ કકિંર્ છે અને તેમણે કકિંર્ડમ છે .7 આ જર્ત માં માત્ર રીતે ફરીથી
જન્મ કરી શકાય છે .8
ઇસુ વધસ્તંભ પર મ ૃત્યુ પામ્યા હતા અને તેમના શરીર પર દરે ક પાપ લીધો હતો.
અમે તેમની પટ્ટાઓ દ્વારા પ્રેયસી છે .9 તેઓ અમને બધા માટે મોટા પાયે સહન તેથી

અમે તેમની સાથે મરણોત્તર જીવન કાયમ ખચગ કરી શકે છે .10 ભર્વાન વવશ્વમાં ખ ૂબ

જ છે કે તેઓ તેમના પુત્ર ઇસુ આપણા સ્થાન પર મ ૃત્યુ પામે છે મોકલવામાં માણી.11
ભર્વાન જાણતા કે આપણે કકિંમત નથી ચ ૂકવવાની શકે છે . ભાવ મહાન હતો અને
અમે માતાનો ભર્વાન ધોરણો ક્યારે ય પ ૂરી કરી શકે છે . તે શા માટે ઇસુ હતી.12
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ઇસુ વડગ કરવામાં માંસ છે . ઇસુ એક માનવી બન્યા.13 ઇસુ આ પ ૃથ્વી લોકો ચાલતા

જતા હતા અને પોતે પર પીડા અસ્વીકાર દરે ક ફોમગ અનુભવ કયો છે .14 તેમણે નકારી
કાઢી હતી અને. કોઈ પણ એક કહમ પર જોવા ઈચ્છતો હજુ સુધી તેમણે અમને માટે
એક મહાન વસ્ત ુ હતી.15 તેઓ અમને સુમળ
ે સાધશે વપતા પાછા.

કારણ કે ઇસુ શું કયુ,ું અમે લાંબા સમય સુધી ભર્વાન અલર્ હોય છે . ઇસુ જેથી

મ ૃત્યુ પામ્યા અમે ફરી એક વાર વપતાનો સાથે અધ્યેતાવ ૃવત્ત હોઇ શકે છે .16 ઇસુ જેથી
મ ૃત્યુ થયું કે આપણે જીવન થઇ શકે છે .17 ઇસુ દ્વારા, અમે શાશ્વત જીવન છે .18 ઇસુ
દ્વારા, અમે પાપ માફ છે .19 જેઓ ઇસુ માં માને છે , કારણ કે ઇસુ ખરે ખર એક કોણ

જીવન આપે છે ક્યારે ય મ ૃત્યુ પામે છે .20 ઇસુ જે તેને માનવા માટે જીવન આપે છે .21
અને શાશ્વત જીવન ક્ષણ તમે તેને તમારા હૃદય માં પ્રાપ્ત થાય છે .22

તમે સારા કાયો અથવા કાયો કરવા માટે સ્વર્ગ માં મળી નથી.23 બધા માટે તમારે શું
કરવું છે ઇસુ માં માને છે . તેમના નામ પર કૉલ કરો. તેમને કહો કે તમે સંગ્રહો.

તેમને કહો કે તમે પહોંચાડો. તેઓ અહીં છે . તેમની આત્મા અહીં તમને મદદ કરે છે .

ભર્વાન ના નામ પર કૉલ કરો. ઇસુ પર કૉલ કરો અને તમે સંગ્રહવામાં આવશે. જો
તમે તમારા મોં સાથે એકરાર કરવો છે કે ઇસુ ભર્વાન છે અને તમારા હૃદય કે
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ઈશ્વર તેમને મ ૃત માંથી આવ્યા માને માટે , તમે સંગ્રહવામાં આવશે.24 તમે શાશ્વત
જીવન છે . તમે ઈશ્વર, ઈશ્વર માતાનો રાજ્ય નાર્કરક બાળ બનશે.25 માતાનો

ભર્વાન સામ્રાજ્ય શાશ્વત છે .26 માતાનો ભર્વાન સામ્રાજ્ય અહીં હવે છે અને જે

ભર્વાન અને તારણહાર તરીકે જજસસ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે . ઇસુ સ્વર્ગ
માટે માત્ર માર્ગ છે . ત્યાં સ્વર્ગ હેઠળ અન્ય કોઈ નામ કે જેના દ્વારા અમે સાચવી
શકાય છે .27

એક કદવસ ઇસુ આપશે. તેઓ પાછા ફરી આવે છે .28 અને એક કદવસ, તેણે વનયમ છે
અને આ પ ૃથ્વી પરથી શાસન કરશે.29 આ સંદેશ માટે તમે એક વપ્રય બીક નથી. આ
ૂ ી હોય છે અને ખ્રિસ્ત વળતર તરત છે . જજસસ,
સંદેશો તમને ખબર છે કે સમય ટંક
કિસ્ટ ફરી પાછા આવશે.30 હુ ં ફરીથી કહે છે કારણ કે તેઓ એક બાળક તરીકે એક

વાર આવી હતી પરં ત ુ જ્યારે તેઓ બીજી વખત આવે છે , તેઓ કકિંર્ વવજય તરીકે
આવશે.31

હવે માટે તૈયાર વપ્રય વમત્ર હોઇ સમય છે . હવે સાંભળવા માટે સમય છે . હવે સમય
છે . તમારું હૃદય સખત કરો. ભર્વાન સામે બળવાખોર નથી.32 આજે મોક્ષ કદવસે

છે .33 એક ક્ષણ હમણાં લો અને તમારી જાતને ભર્વાન પેદા. તેને તમારા જીવનમાં
આપો. જાતે તેમને શરણે. તેઓ તમારા માટે અહીં આવે છે આજે. કહમ હીખ્રલિંર્ ના
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ઊંડા કામ કરવા માટે પરવાનર્ી આપો - તમારા હૃદય સુધારનાર અને તમે બધા
પાપ થી સાફ. તેમણે સક્ષમ છે . તેઓ અહીં છે . ચાલો સાથે મળીને પ્રાથગના કરે છે .

ઇસુ કડયર. હુ ં તમને મારા પાપો બધી ક્ષમા કરવા માટે પ ૂછે છે . હુ ં તમે મને

બચાવવા માટે પ ૂછો. મને તમે મારી પાછળ ચાલુ છે પરં ત ુ હવે હુ ં તમને આવે છે .

મને બધા માંથી ઊટકવું કરો. મને ર્ોઠવે છે . મારા જીવનની દરે ક વવસ્તારમાં ર્ોઠવે
છે . સૌથી વધુ મહત્વની છે , મને અંદર રહેવા આવે તો કૃપા કરીને. હુ ં તમે જાણવા

માર્ો છો. હુ ં તમારી સાથે સંબધ
ં હોય માંર્ો છો. હુ ં તમારો છં. હુ ં તમારો કાયમ મારા
ભર્વાન છં, મારા કકિંર્, અને હુ ં તમને મારા કદવસ બાકીના સેવા માટે પસંદ કરો.
આભાર, મારા માટે મ ૃત્યુ માટે અને મને બચત માટે ભર્વાન. હુ ં બધી છે કે તમે
મારા માટે છે મેળવે છે . હુ ં તમે કાયમ છે આર્ળ જુઓ. એમેન.

કડયર ભાઇઓ અને બહેનો, હવે તમે આ પ્રાથગના પ્રાથગના છે અને તમારા હૃદય માં

વવશ્વાસ ઇસુ દ્વારા પ્રાપ્ત હવે તમે ખ્રિસ્ત નવી બનાવટ છે .34 તમે લાંબા સમય સુધી
સમાન હોય છે . તમે લાંબા સમય સુધી છે કે તમે જે વ્યન્તતને થોડી વમવનટો પહેલા

હતા. ઇસુ તમારા હૃદય હવે છે .35 અદ્ભુત છે એ છે કે તેમની આત્મા તમારી સાથે છે .

હા, પવવત્ર આત્મા તમારી સાથે છે . તેમણે તમે જીવી અને તમને માર્ગદશગન આપશે,
તો તમે તેમની સત્ય મારફતે માર્ગ છે કે ઈશ્વર આવે દશાગવે છે .36
હવે ત્યાં અમુક વસ્ત ુઓ છે કે જે તમે કરવું જ પડશે છે . વનયવમત ઓફ ર્ોડ શબ્દ
વાંચી.37 એક બાઇબલ મેળવો અને જોહ્ન પુસ્તક માં શરૂ થાય છે . વાંચો અને ભર્વાન
આ શબ્દ અભ્યાસ કારણ કે તમારા ધ્યાનમાં પકરવતગન આવશે.38 અન્ય વસ્ત ુ -

સમય પસાર ભર્વાન દરે ક કદવસ પ્રેયીંર્. તેમજ સાંભળવા જાણો. આ સ્કોલરવશપ
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છે . આ કેવી રીતે તમે તેની સાથે સમય ર્ાળી દ્વારા તેમના અવાજ, સાંભળવા શીખે
છે .39 તેઓ તમને વાત જેથી તમે પણ સાંભળવા શીખવા જ જોઈએ માર્ે છે . તે

વસ્ત ુઓ છે કે જે ખ્રિસ્ત શરમ દૂર રહો. પવવત્ર આત્મા કહો મદદ કરવા માટે તમે એક
સ્થળ છે કે જ્યાં તમે ઇસુ વવશે વધુ શીખવા માટે શોધી શકો છો.40

હુ ં તેથી પ્રસન્ન અમે આ સમયે સાથે હતો છં. હુ ં તેથી પ્રસન્ન તમે ભર્વાન તમારા

જીવન આપ્યું છે . તમે જ ક્યારે ય હશે. અને આપણા ભર્વાન અને તારણહાર જીસસ
િાઇસ્ટ ઓફ ગ્રેસ જ્ઞાન વધારો.41
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