Thông điệp Tin Mừng
Chúa Giêsu vẫn còn sống.1 Chúa Giêsu chết và sống lại.2 Chúa Giêsu trở lại.3
Chúa Giêsu là cách duy nhất để trời.4 Chúa Giê-xu tiết kiệm.5 Chúa Giêsu có thể
làm tất cả mọi thứ như đã đề cập trong Luca 4.6 Chúa Giêsu là Vua và Ngài có
một Vương quốc.7 Cách duy nhất vào vương quốc này là được sinh ra lần nữa.8
Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá và mọi tội lỗi khi cơ thể của ông. Bởi lằn
roi Ngài chúng ta được chữa lành.9 Ông đã bị rất nhiều cho tất cả chúng ta để
chúng ta có thể sống đời đời với Ngài mãi mãi.10 Thiên Chúa yêu thương thế
gian đến nỗi Ngài đã gửi Chúa Giêsu, Con của Ngài chết thay cho chúng ta.11
Thiên Chúa biết rằng chúng tôi không thể trả giá. Giá là tuyệt vời và chúng tôi
không bao giờ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Đó là lý do tại
sao Chúa Giêsu đến.12
Chúa Giêsu là Ngôi Lời thành xác thịt. Chúa Giê-xu đã trở thành một con
người.13 Ðức Giêsu đi ngang trái đất này và trải qua mọi hình thức đau và từ
chối khi chính Ngài.14 Ông đã bị từ chối và khinh miệt. Không ai muốn nhìn
nhận Ngài nhưng Ngài đã làm một điều tuyệt vời đối với chúng tôi.15 Ông đã
hòa giải chúng ta về cùng Chúa Cha.
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Bởi vì những gì Chúa Giêsu đã làm, chúng tôi không còn phải được tách ra từ
Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã chết để chúng ta một lần nữa có thể được hiệp
thông với Chúa Cha.16 Chúa Giê-xu đã chết để chúng ta có thể có sự sống.17
Thông qua Chúa Giêsu, chúng ta có sự sống đời đời.18 Thông qua Chúa Giêsu,
chúng ta có sự tha thứ của tội lỗi.19 Những người tin vào Chúa Giêsu sẽ không
bao giờ thực sự chết vì Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống.20 Chúa Giêsu ban sự
sống cho tất cả những ai tin vào Ngài.21 Và đó là sự sống đời đời bắt đầu ngay
khi bạn nhận Ngài vào trái tim của bạn.22
Bạn không cần phải làm những việc tốt hay việc để có được vào thiên đàng.23
Tất cả bạn phải làm là tin vào Chúa Giêsu. Kêu gọi tên của ông. Cầu xin Ngài
giúp bạn tiết kiệm. Xin Ngài giải cứu bạn. Ông là ở đây. Thánh Linh của Ngài là
ở đây để giúp bạn. Kêu gọi tên của Chúa. Kêu gọi Chúa Giêsu và bạn sẽ được
lưu lại. Vì nếu bạn xưng với miệng của bạn rằng Chúa Giêsu là Chúa và tin rằng
trong trái tim của bạn rằng Thiên Chúa đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, bạn
sẽ được lưu lại.24 Bạn sẽ có sự sống đời đời. Bạn sẽ trở thành một đứa con của
Thiên Chúa, một công dân trong vương quốc của Thiên Chúa.25 Vương quốc
của Thiên Chúa là vĩnh cửu.26 Vương quốc của Thiên Chúa là ở đây và có sẵn
cho tất cả những ai đón nhận Chúa Giêsu là Chúa và Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giêsu
là cách duy nhất để trời. Không có tên khác dưới trời mà chúng ta có thể được
lưu lại.27
Một ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại. Ông sẽ trở lại một lần nữa.28 Và một ngày kia,
Ngài sẽ cai trị và cai trị từ trái đất này.29 Tin nhắn này không phải là để scare
bạn thân yêu một. Tin nhắn này là để cho bạn biết thời gian đó là ngắn và của
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Chúa Kitô trở lại sớm. Chúa Giêsu, Chúa Kitô sẽ trở lại một lần nữa.30 Tôi nói
một lần nữa bởi vì Ngài đến một lần như là một em bé, nhưng khi Ngài đến lần
thứ hai, Ngài sẽ đến như là vua chinh phục.31
Bây giờ là thời gian để là người bạn thân yêu sẵn sàng. Bây giờ là thời gian để
lắng nghe. Bây giờ là thời gian. Do không tim cứng của bạn. Đừng nổi loạn
chống lại Thiên Chúa.32 Hôm nay là ngày cứu rỗi.33 Đi một chút thời gian ngay
bây giờ và mang lại chính mình cho Chúa. Ngài cuộc sống của bạn. Đầu hàng
chính mình Ngài. Ông là ở đây cho bạn ngày hôm nay. Cho phép Ngài để làm
việc sâu chữa bệnh - chữa bệnh tim của bạn và làm sạch mọi tội. Anh ta có thể.
Ông là ở đây. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện.
Kính thưa Chúa Giêsu. Tôi hỏi Bạn tha thứ cho tôi tất cả tội lỗi của tôi. Tôi yêu
cầu để tiết kiệm cho tôi. Tôi đã quay trở lại của tôi Bạn nhưng bây giờ tôi đến
cho bạn. Xin vui lòng làm sạch mọi điều gian ác. Xin chữa lành tôi. Xin chữa lành
tôi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của tôi. Quan trọng nhất, xin vui lòng đến
sống trong tôi. Tôi muốn biết Ngài. Tôi muốn có một mối quan hệ với bạn. I am
Yours. Tôi Yours mãi mãi Thiên Chúa của con, vua của tôi, và tôi chọn để phục vụ
cho phần còn lại của ngày của tôi. Cảm ơn Lạy Chúa, Chúa đã chết cho tôi và cho
tôi tiết kiệm. Tôi nhận được tất cả những gì bạn có cho tôi. Tôi mong là với bạn
mãi mãi. Amen.
Anh chị em thân mến, bây giờ mà bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện này và
nhận được Chúa Giê-xu vào trái tim của bạn bằng đức tin, bạn đã có một sáng
tạo mới trong Chúa Kitô.34 Bạn không còn giống nhau. Bạn không còn là người
bạn cách đây vài phút. Chúa Giêsu là bây giờ trong trái tim của bạn.35 Có gì
tuyệt vời là Thánh Linh của Ngài với bạn. Vâng, Chúa Thánh Thần là với bạn.
Anh ta sẽ dẫn bạn và hướng dẫn bạn, hiển thị cho bạn các cách thức thông qua
sự thật của ông đến từ Thiên Chúa.36
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Hiện nay có một vài điều mà bạn phải làm. Thường xuyên đọc Lời Chúa.37 Một
cuốn Thánh Kinh và bắt đầu trong cuốn sách của John. Đọc và nghiên cứu Lời
Chúa bởi vì đó sẽ biến đổi tâm trí của bạn.38 Một điều khác mà dành thời gian
cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Học cách lắng nghe là tốt. Đây là học bổng. Đây
là cách bạn tìm hiểu để nghe giọng nói của Ngài, bằng cách dành thời gian với
Ngài.39 Ông muốn nói chuyện với bạn, do đó bạn phải học cách lắng nghe quá.
Tránh xa những điều làm ô danh Chúa Kitô. Yêu cầu Chúa Thánh Thần để giúp
bạn tìm thấy một nơi mà bạn có thể tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu.40
Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thời gian bên nhau. Tôi rất vui vì bạn đã cho cuộc
sống của bạn với Chúa. Bạn sẽ không bao giờ được như vậy. Phát triển trong
ân sủng và kiến thức của Chúa chúng ta và Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Rỗi.41
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