خوب اخبار پیغام
عیسی زنده است .1عیسی مرد و دوباره افزایش یافت .2عیسی مسیح در حال آمدن
است .3عیسی تنها راه به بهشت است .4عیسی موجب صرفه جویی در .5عیسی قادر
به انجام همه چیز را به عنوان ذکر شده در لوقا  4است .6عیسی پادشاه است و او
پادشاهی است .7تنها راه به این پادشاهی به دوباره متولد شود.8
عیسی مسیح بر روی صلیب مرد و هر گناه را بر بدن او انجام گرفت .با راه راه او ما شفا.9
او برای ما به شدت رنج می برد همه از آن ،بنابراین ما می تواند ابدیت را با او صرف
برای همیشه لطفا برای .10خدا دنیا را دوست داشت آنقدر که از او فرستاد پسرش
عیسی در محل ما می میرند .11خدا می دانست که ما می تواند قیمت را پرداخت نمی
کند .قیمت عالی بود و ما می تواند استانداردهای خدا را دیدار خواهد کرد هرگز .که چرا
عیسی مسیح آمد.12
عیسی کلمه گوشت ساخته شده است .عیسی یک انسان تبدیل شد .13عیسی مسیح راه
می رفت این زمین و هر نوع درد و رد بر خودش را تجربه کرد .14او رد شد و منفور
است .هیچ کس می خواست حتی بر او نگاه کنید در عین حال او یک چیز بزرگ را برای
ما انجام داد .15او با ما آشتی دوباره به پدر.
______________________
 1مکاشفہ1:18
 2مکاشفہ1:18
 3یوحنا14:2, 3
 4یوحنا14:6
 5اعمال رسولان4:12
 6لوقا4:18, 19
 7یوحنا18:36, 37
 8یوحنا3:5, 6
 9یوحنا 1 ، 19:30پطرس2:24
 10یسعیاہ53:3, 4
 11یوحنا  3:16,گلتیوں3:13
 12رومیوں3:23, 24
 13یوحنا1:14
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 14عبرانیان4:15
 15یسعیاہ53:3

از آنجا که از عیسی ،ما دیگر نمی باید از خدا هم جدا شوند .مسیح با مرگ خود تا ما یک
بار دیگر می توانست کمک هزینه تحصیلی با پدر .16مسیح با مرگ خود به طوری که
ما می تواند زندگی داشته باشند .17از طریق عیسی مسیح ،ما زندگی ابدی دارند.18
از طریق عیسی مسیح ،آمرزش گناهان است 19 .کسانی که به عیسی اعتقاد دارند
واقعا هرگز مرگ چون عیسی کسی است که حیات می بخشد .20عیسی حیات می بخشد
به همه کسانی که به او اعتقاد دارند .21که زندگی ابدی آغاز می شود لحظه ای شما
او را دریافت را به قلب شما می باشد.22
شما لازم نیست برای انجام کارهای خوب و یا اعمال به آسمان .23همه شما باید انجام
دهید این است که باور به عیسی .بر نام او .از او بخواهید به شما را نجات .از او
بخواهید به شما ارائه کند .او در اینجا .روح او است که در اینجا به شما کمک کند.24
بر نام خداوند .تماس بر عیسی و شما ذخیره خواهد شد .اگر شما با دهان خود را اعتراف
که عیسی مسیح خداوند است و در قلب خود باور که خدا او را از مردگان برخاست،
به شما ذخیره خواهد شد .24شما زندگی ابدی داشته باشد .شما تبدیل به یک کودک
از خدا  ،یک شهروند در ملکوت خدا .25ملکوت خداوند ابدی است .26ملکوت خدا
است که در اینجا در حال حاضر و به تمام دریافت خواهید کرد که عیسی مسیح به
عنوان خداوند و نجات دهنده در دسترس است.
عیسی تنها راه به بهشت است .زیر آسمان هیچ نام دیگری که ما را می توان ذخیره
وجود دارد.27
_____________________
 16رومیوں  5:10,کلسیوں1:19-22
 17یوحنا10:10
 18یوحنا10:27
1 19یوحنا2:2
 20یوحنا11:25, 26
1 21یوحنا5:11, 12
 22رومیوں10:9
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 23افسیوں2:8, 9
 24رومیوں10:9
 25یوحنا  3:3,فلپیوں3:20, 21
 26دانی ایل  4:3,لوقا1:32, 33
 27اعمال رسولان4:12

یک روز عیسی مسیح باز خواهد گشت .او در حال آمدن است بازگشت دوباره .28و یک
روز ،او حکومت و سلطنت از این زمین .29این پیام به شما عزیز یکی ترساندن نیست .
این پیام است که به شما اجازه می دانیم که زمان کوتاه است و بازگشت مسیح به
زودی .عیسی ،مسیح دوباره باز خواهد گشت .30دوباره من می گویم چرا که او یک بار
به عنوان یک نوزاد آمدند ،اما وقتی او می آید بار دوم ،او به عنوان پادشاه فتح آمده
است.31
در حال حاضر زمان آماده شود دوست عزیز .در حال حاضر به گوش دادن است .اکنون
زمان آن است .آیا سخت قلب شما نیست .شورش علیه خدا نکنید .32امروز روز نجات
است .33نگاهی به لحظه در حال حاضر و عملکرد خود را به خداوند است .او زندگی
خود را بدهد .خودتان را به او تسلیم .او است که در اینجا برای شما امروز .او اجازه می
دهد به انجام کار عمیق التیام  --شفا به قلب شما و تمیز کردن شما را از همه گناه .او
قادر است .او در اینجا .اجازه دهید در هم دعا کنیم.
عیسی عزیز .من از شما به من از همه گناهان من را ببخشد .من از شما به من نجات .
من که پشت من بر شما تبدیل شده اما در حال حاضر من به شما آمده است .لطفا
مرا از همه ناراستی پاک .لطفا مرا شفا بده .لطفا مرا شفا بده در هر زمینه ای از زندگی
من .از همه مهمتر ،لطفا آمدن به درون من زندگی می کنند .من می خواهم به شما
می دانید .من می خواهم برای ارتباط با شما است .من مال شما است .من با احترام
برای همیشه لطفا برای خدای من  ،شاه من ،و من انتخاب می کنم به شما برای بقیه
روز من خدمت می کنند .تشکر کرده اند از شما ،پروردگار ،به خاطر مرگ برای من و
برای صرفه جویی در من .دریافت می کنم که تو برای من .من مشتاقانه منتظر به
بودن با شما برای همیشه لطفا برای .آمین
برادران و خواهران گرامی ،در حال حاضر است که شما کرده اند دعا این دعا و عیسی
مسیح را به قلب شما توسط ایمان ،شما در حال حاضر خلقت تازه در مسیح.34
_________________
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 28مکاشفہ1:8
 29زکریا14:4, 9
 30مکاشفہ22:12, 13
 31مکاشفہ1:5
 32عبرانیان3:15
2 33قرنتھیاں6:2
2 34قرنتھیان5:17

شما دیگر همان .شما دیگر که شخصی که شما چند دقیقه پیش بود .عیسی مسیح در
حال حاضر در قلب شما است .35چه شگفت انگیز است این است که روح او با شما
است .بله  ،روح القدس با شما است .او به شما و منجر راهنما به شما ،به شما
نشان راه را از طریق حقیقت او این بود که از خدا می آید.36
در حال حاضر چند چیز وجود دارد که شما باید انجام دهید .به طور منظم کلام خدا
بخواند .37کتاب مقدس و شروع در این کتاب جان .خواندن و مطالعه کلام خدا چرا که
ذهن شما را دگرگون .38چیز دیگری که  --صرف وقت دعا به خدا هر روز .یاد بگیرید به
گوش دادن نیز هست .این کمک هزینه تحصیلی است .این است که چگونه یاد می
گیرید که صدای خود را ،با صرف وقت با او است .39او می خواهد با شما صحبت کنم،
بنابراین شما باید یاد بگیرند که به گوش دادن بیش از حد .دور ماندن از آن چیزهایی
است که بی احترامی کردن به مسیح .از روح القدس بخواهید که برای کمک به
مکانی که در آن شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد عیسی مسیح یاد بگیرند
پیدا کنید.40
من خوشحالم ما تا به حال با هم در این زمان است .من خوشحالم شما زندگی خود را به
خداوند داد .شما هرگز نمی خواهد همان .رشد در فضل و دانش پروردگار ما و نجات دهنده
عیسی مسیح.41
________________________

 35گلتیوں4:6
 36یوحنا16:13, 14
2 37تیموتاوس2:15
 38عبرانیان4:12
 39یوحنا10:27
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