(The Good News Message – Tulu)
Mesajul bun de știri
Isus este în viaţă. Isus a murit şi a înviat din nou.1 Isus se întoarce.2
Isus este singura cale spre cer.3 Isus salvează.4 Isus este capabil să facă totul aşa este
menţionat în Luca 4.5 Isus este rege, şi el are un regat.6 Singura cale în acest regat este de
a fi născut din nou.7
Isus a murit pe cruce şi a luat toate păcatele asupra trupului său. După dungi, suntem
vindecaţi.8 El a suferit foarte mult pentru noi toţi, aşa că am putea petrece eternitatea cu el
pentru
totdeauna.9
Dumnezeu iubea lumea atât de mult încât la trimis pe fiul său Isus să moară în locul nostru.10
Dumnezeu ştia că nu putem plăti preţul. Preţul a
fost mare, şi nu am putut întâlni standardele lui Dumnezeu.11 De aceea a venit Isus.
Isus este cuvântul făcut carne. Isus a devenit o fiinta umana.12 Isus a mers pe acest pământ, şi
a experimentat fiecare formă de durere şi de respingere asupra sa.13 A fost respins şi
dispreţuit. Nimeni nu a vrut să se uite la el,14 cu toate acestea, el a făcut un lucru mare
pentru noi: el ne împăcat înapoi la tatăl. Din cauza a ceea ce a
făcut Isus, nu mai trebuie să fim separaţi de Dumnezeu. Isus a murit ca să putem avea din
nou
părtăşie
cu
tatăl.15
Iisus a
murit ca să putem avea viaţă.16
Prin Isus, avem viaţa veşnică.17
Prin
Isus,
avem
iertarea
păcatului.18
Cei care cred în Isus nu vor muri cu
adevărat, pentru
că Isus este cel care dă viaţă.19
Isus dă viaţă tuturor celor
care cred în el.20
Şi că viaţa veşnică începe în momentul în care îl primiţi în inima ta.21
Nu trebuie să faci fapte bune sau fapte ca să ajungi în rai.22 Tot ce trebuie să faci este să crezi
în Isus. Cheamă-l pe nume. Roagă-l să te salveze. Roagă-l să te elibereze.
E aici. Spiritul lui e aici să te ajute. Cheamă-l pe Domnul. Cheamă-l pe Isus şi vei fi
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mântuit. Căci dacă mărturiseşti cu gura că Isus este domnul şi crezi în inima ta că
Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit.23 Vei avea viaţa veşnică. Vei deveni un copil
al lui Dumnezeu, un cetăţean în Împărăţia lui Dumnezeu.24 Împărăţia lui Dumnezeu este
eternă.25 Împărăţia lui Dumnezeu este aici acum şi este disponibilă tuturor celor care îl
primesc pe Isus ca domn şi Mântuitor. Isus este singura cale spre cer. Nu există alt nume sub
cer prin care să putem fi mântuiţi.26
Într-o zi, Isus se
va întoarce. Se întoarce din
nou.27
Şi într-o zi, el va domni de pe
acest pământ.28 Acest mesaj nu este să te sperii, dragă unul. Acest mesaj este să vă anunţ că
timpul este scurt, şi întoarcerea lui Hristos este în curând. Isus Cristos se va întoarce din
nou.29 Eu spun "din nou", pentru că el a venit o dată ca un copil, dar când vine a doua oară,
el va veni ca rege cuceritor.30
Acum e timpul să fii gata, dragă prietene. Acum e momentul să
asculţi. Acum e momentul. Nu-ţi întări inima. Nu te răzvrăti împotriva lui
Dumnezeu.31
Astăzi este ziua mântuirii.32 Ia-o clipă chiar acum şi să te predai Domnului. Dăi viaţa ta. Predă-te lui. E aici pentru tine azi. Permite-i să facă munca profundă de
vindecare-vindecarea
inima
ta,
şi
de
curăţare
tu
de
la
tot
păcatul. El este capabil. E aici. Să ne rugăm împreună:
Dragă Isuse, îţi cer să mă ierţi de toate păcatele mele. Te rog să mă salvezi. Ţiam întors spatele, dar acum vin la tine. Te rog, curăţă-mă de orice nelegiuire. Te rog, vindecă-mă. Te
rog să mă vindeci în fiecare domeniu din viaţa mea. Cel mai important, vă
rugăm să vină să trăiască în mine. Vreau să te cunosc. Vreau să am o relaţie cu tine.Sunt a
ta. Sunt a ta pentru totdeauna, Dumnezeul meu, regele meu; şi aleg să te slujesc pentru tot restul
zilelor
mele. Mulţumesc, Doamne, pentru că ai murit pentru mine şi pentru
că mai salvat. Am primit tot ce ai pentru mine. Aştept cu nerăbdare să fiu cu tine pentru totdeauna. Amin.
Dragi fraţi şi surori, acum că v-aţi rugat această rugăciune şi l-aţi primit pe Isus în inima
voastră, prin credinţă, acum sunteţi o nouă creaţie în Cristos.33
Nu mai eşti la fel. Nu mai eşti acea persoană care erai acum câteva minute; Isus esteacum în
inima ta.34 Ce e minunat e că spiritul lui e cu tine. Da, Duhul Sfânt este cu tine. El te va
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conduce şi te călăuzeşte, arătându-ţi calea prin adevărul său care vine de la Dumnezeu.35
Acum, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le faci: să citeşti în mod regulat cuvântul lui
Dumnezeu.36 Ia-o Biblie, şi să înceapă în cartea lui Ioan. Citeste si studiaza cuvantul lui
Dumnezeu pentru ca asta iti va transforma mintea.37 Un alt lucru: petrece timp rugându-se
la Dumnezeu în fiecare zi. Învaţă să asculţi, de asemenea. Aceasta este părtăşie. Aşa înveţi
să-i auzi vocea, petrecând timp cu el.38 Vrea să vorbească cu tine, aşa că trebuie să înveţi să
asculţi şi tu. Stai departe de acele lucruri care-l dezonorează pe Cristos. Adresaţi-vă Duhului
Sfânt pentru a vă ajuta să găsiţi un loc unde puteţi afla mai multe despre Isus.39
Mă bucur că am avut acest timp împreună. Mă bucur că ţiai dat viaţa Domnului. Nuvei mai fi niciodată la fel. Crească în harul şi cunoaşterea
Domnului nostru şi Mântuitorul Isus Hristos.40
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