(The Good News Message – Slovak)
Dobré správy
Ježiš je nažive. Ježiš zomrel a vstal znova.1 Ježiš sa vracia.2 Ježiš je jediná
cesta do neba.3 Ježiš zachraňuje.4 Ježiš je schopný robiť všetko, ako je
uvedené v Lukášovi 4.5 Ježiš je kráľ a má kráľovstvo.6 Jediná cesta do
tohto Kráľovstva sa znova zrodí.7
Ježiš zomrel na kríži a vzal na svojom tele všetok hriech. Svými pruhmi
sme uzdravení.8 Veľmi trpel pre nás všetkých, aby sme mohli s ním navždy
stráviť večnosť.9 Boh veľmi miloval svet, že poslal svojho Syna Ježiša, aby
zomrel na našom mieste.10 Boh vedel, že nemôžeme zaplatiť cenu. Cena
bola skvelá a nikdy sme nemohli splniť Božie normy.11 Preto prišiel Ježiš.
Ježiš je Slovo, ktoré sa stalo telom. Ježiš sa stal ľudskou bytosťou.12 Ježiš
kráčal po tejto krajine a zažil každú formu bolesti a odmietnutia na seba.13
Bol odmietnutý a opovrhovaný. Nikto nechcel ani na neho pozerať,14 ale
urobil pre nás veľkú vec: On nás zmieril späť k Otcovi. Kvôli tomu, čo urobil
Ježiš, už nemusíme byť oddelení od Boha. Ježiš zomrel, aby sme mohli
opäť mať spoločenstvo s Otcom.15 Ježiš zomrel, aby sme mohli mať život.16
Prostredníctvom Ježiša máme večný život.17 Prostredníctvom Ježiša máme
odpustenie hriechu.18 Tí, ktorí veria v Ježiša, nikdy nezomrú, pretože Ježiš
je ten, ktorý dáva život.19 Ježiš dáva život všetkým, ktorí v neho veria.20 A
ten večný život začína v momente, keď ho prijmete do svojho srdca.21
Nemusíte robiť dobré skutky alebo skutky, aby ste sa dostali do neba.22
Všetko, čo musíte urobiť, je veriť v Ježiša. Zavolajte na jeho meno.
Požiadajte ho, aby vás zachránil. Požiadajte ho, aby vás vyslobodil. On je
tu. Jeho Duch je tu, aby vám pomohol. Zavolajte na meno Pána. Zavolajte
Ježiša a budete spasení. Lebo ak si s ústami vyznáte, že Ježiš je Pán a
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veríte vo svoje srdce, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budete spasení.23
Budete mať večný život. Stanete sa Božím dieťaťom, občanom v Božom
kráľovstve.24 Božie kráľovstvo je večné.25 Božie kráľovstvo je tu teraz a je k
dispozícii všetkým, ktorí prijímajú Ježiša ako Pána a Spasiteľa. Ježiš je
jediná cesta do neba. Pod nebom neexistuje žiadny iný názov, ktorým by
sme mohli byť spasení.26
Jedného dňa sa Ježiš vráti. Vráti sa znova.27 A jedného dňa bude vládnuť a
vládnuť z tejto zeme.28 Táto správa nie je vystrašiť, drahý. Táto správa je,
aby ste vedeli, že čas je krátky a Kristovo návrat je čoskoro. Ježiš Kristus
sa vráti znova.29 Hovorím "znova", pretože on prišiel raz ako dieťa, ale keď
príde druhýkrát, príde ako dobytý kráľ.30
Teraz je čas byť pripravený, drahý priateľ. Teraz je čas počúvať. Teraz je
čas. Nezdolaj svoje srdce. Neboj sa proti Bohu.31 Dnes je deň spásy.32
Chvíľu si chvíľku vystačte a odovzdajte sa Pánovi. Daj mu svoj život.
Odovzdajte sa mu. Je tu pre vás dnes. Nechajte Ho robiť hlbokú prácu
uzdravenia - uzdravuje vaše srdce a očisťuje vás pred všetkým hriechom.
On je schopný. On je tu. Modlimeme sa spoločne:
Drahý Ježiš, žiadam vás, aby ste mi odpustili všetky moje hriechy. Prosím
ťa, aby si ma zachránila. Obrátil som sa na teba, ale teraz prídem k tebe.
Prosím očistite ma od všetkej nespravodlivosti. Prosím, uzdravuj ma.
Prosím, uzdravuj ma v každej oblasti môjho života. Najdôležitejšie je,
prosím, žiť v mojom živote. Chcem ťa spoznať. Chcem s tebou mať vzťah.
Som tvoj. Som Tvoj navždy, môj Bože, môj kráľ; a ja sa rozhodnem slúžiť
Ti na zvyšok dní. Ďakujem vám, Pane, za to, že ste zomreli za mňa a že
ma zachránili. Dostávam všetko, čo máš pre mňa. Teším sa, že budem s
vami navždy. Amen.
Drahí bratia a sestry, teraz, keď ste modlili túto modlitbu a prijali Ježiša do
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vášho srdca, vierou, ste teraz novým stvorením v Kristovi.33 Už nie ste
rovnakí. Už nie ste tou osobou, ktorú ste boli pred pár minútami; Ježiš je
teraz vo vašom srdci.34 Čo je úžasné, je to, že jeho Duch je s vami. Áno,
Duch Svätý je s vami. Vedie vás a vezme vás a ukáže vám cestu cez Jeho
pravdu, ktorá pochádza od Boha.35
Teraz je niekoľko vecí, ktoré musíte urobiť: Pravidelne čítať Slovo Božie.36
Získajte Bibliu a začnite v knihe Jána. Čítajte a študujte Slovo Božie,
pretože to premení vašu myseľ.37 Ďalšia vec: Strávte čas modliť sa k Bohu
každý deň. Naučte sa počúvať rovnako. Toto je spoločenstvo. Takto sa
naučíte počuť Jeho hlas - tým, že trávite čas s ním.38 Chce s vami hovoriť,
takže sa musíte naučiť počúvať. Drž sa ďalej od tých vecí, ktoré zneužívajú
Krista. Požiadajte Ducha Svätého, aby vám pomohol nájsť miesto, kde sa
môžete dozvedieť viac o Ježišovi.39 Som tak rád, že sme spolu tentokrát.
Som tak rád, že ste dal svojmu životu Pánovi. Nikdy nebudete rovnakí.
Zvyšujte milosť a poznanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.40
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