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(The Good News Message – Esperanto) 
 

La Evangelion Mesaĝo 
 

Jesuo estas vivanta. Jesuo mortis kaj relevigxis.1 Jesuo venas reen.2 Jesuo 

estas la sola vojo al ĉielo.3 Jesuo savas.4 Jesuo estas kapabla fari cxion 

kiel menciita en Luko 4.5 Jesuo estas reĝo kaj li havas Reĝlando.6 La sola 

maniero en ĉi Regno estas por naskiĝi denove.7  

 

Jesuo mortis sur la kruco kaj prenis ĉiun pekon pro Lia korpo. Per lia vundo 

ni sanigxis.8 Li suferis multe por ni ĉiuj, do ni povus pasigi eternecon kun Li 

eterne.9 Dio amis la mondon tiel multe ke Li sendis Sian Filon Jesuon morti 

en nia loko.10 Dio sciis ke ni ne povis pagi la prezon. La prezo estis granda, 

kaj ni povus neniam renkontos Dia normoj.11 Jen kial Jesuo venis.  

 

Jesuo estas la Vorto enkarniĝinta. Jesuo fariĝis homo.12 Jesuo promenis ĉi 

tero, kaj travivis ĉian doloron kaj malakcepto sur Sin.13 Li estis rifuzita kaj 

malestimita. Neniu volis eĉ rigardi Li,14 tamen li faris grandan aferon por ni: 

Li repacigis nin al la Patro. Pro kio Jesuo faris, ni ne plu devas esti disigita 

de Dio. Jesuo mortis por ni povis refoje partoprenu kun la Patro.15 Jesuo 

mortis por ke ni povus havi vivon.16 Per Jesuo, ni havu eternan vivon.17 Per 

Jesuo, ni havas pardonon de pekoj.18 Kredantoj en Jesuo neniam vere 

mortos, ĉar Jesuo estas la Unu kiu donas vivon.19 Jesuo donas vivon al 

ĉiuj, kiuj kredas je Li.20 Kaj ke eterna vivo komencas la momento vi ricevi 

Lin en via koro.21  

 

Vi ne devas fari bonajn verkojn aŭ agoj enir Ĉielo.22 Ĉiuj vi devas fari estas 

kredi je Jesuo. Voku Lian nomon. Demandi Lin savi vin. Demandi Lin savi 

vin. Li estas tie. Lia spirito estas tie por helpi vin. Vokos la nomon de la 

Sinjoro. Voku Jesuon, kaj vi estos savita. Cxar se vi per via buŝo konfesas 

Jesuon Sinjoro, kaj kredas en via koro, ke Dio lin levis el la mortintoj, vi 
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savigxos.23 Vi havos eternan vivon. Vi fariĝos infano de Dio, civitano en Dia 

Regno.24 Dia Regno estas eterna.25 Dia Regno estas tie nun kaj estas 

disponebla al ĉiuj kiuj ricevas Jesuo kiel Sinjoro kaj Savanto. Jesuo estas 

la sola vojo al ĉielo. Ne ekzistas alia nomo sub ĉielo, per kiu ni povas esti 

savita.26  

 

Unu tagon, Jesuo revenos. Li estas revenanta denove.27 Kaj unu tagon li 

regos regxu de tiu tero.28 Tiu mesaĝo ne timigi vin, kara. Tiu mesaĝo estas 

lasi vin scii ke tempo estas mallonga, kaj la reveno de Kristo estas baldaŭ. 

Jesuo Kristo revenos denove.29 Mi diras "denove" ĉar li venis iam kiel bebo, 

sed kiam li venos duafoje, Li venos kiel konkerantoj Reĝo.30  

 

Nun estas la tempo por esti preta, kara amiko. Nun estas la tempo por 

aŭskulti. Nun estas la tempo. Ne obstinigu vian koron. Ne ribelu kontraux 

Dio.31 Hodiaŭ estas la tago de savo.32 Preni momenton ĝuste nun kaj 

alportados vin al la Sinjoro. Donu al Li viajn vivon. Cedu vin al Li. Li estas ĉi 

tie por vi hodiaŭ. Permesu al Li fari la profunda laboro de resanigo — 

sanigante vian koron kaj purigas de cxia peko. Li povas. Li estas tie. Ni 

preĝu kune:  

 

Kara Jesuo, mi petas vin pardoni min de ĉiuj miaj pekoj. Mi petas vin helpi 

min. Mi turnis mian dorson al vi, sed nun mi venas al Vi. Bonvolu min purigi 

de cxia maljusteco. Bonvolu resanigi min. Bonvolu resanigi min en ĉiu areo 

de mia vivo. Plej grave, bonvolu veni vivi en mi. Mi volas scii Vi. Mi volas 

havi rilaton kun vi. Mi estas via. Mi estas Via eterna, mia Dio, mia Regxo; 

kaj mi elektas servi al Vi por la resto de mia vivo. Dankon, Sinjoro, cxar 

mortis por mi kaj por savi min. Mi ricevas ĉion, kion vi havas por mi. Mi 

rigardas antaŭen al estanta kun Vi ĉiam. Amen.  

 

Karaj fratoj kaj fratinoj, Nun ke vi jam preĝis ĉi preĝo kaj ricevis Jesuon en 

via koro, fide, vi estas nun nova kreado en Kristo.33 Vi ne plu la sama. Vi ne 

plu tiu persono vi estis antaŭ kelkaj minutoj; Jesuo estas nun en via koro.34 
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Kio estas mirinda estas ke Lia Spirito estas kun vi. Jes, la Sankta Spirito 

estas kun vi. Li kondukos vin kaj gvidi vin, montranta vin la vojo tra Lia vero 

kiu venas de Dio.35  

 

Nun, estas kelkaj aferoj kiujn vi devas fari: Regule legas la Vorton de Dio.36 

Akiri Biblio, kaj komenci en la Libro de Johano. Legi kaj studi la Vorton de 

Dio per kiu transformos vian menson.37 Alia afero: Elspezi tempon preĝante 

al Dio ĉiutage. Lerni aŭskulti tiel. Tio estas kunuleco. Jen kiel vi lernas aŭdi 

Lian voĉon post pasigado tempo kun Li.38 Li volas paroli al vi, vi devas lerni 

aŭskulti tro. Resti for de tiuj aferoj kiu malhonoras Kristo. Petu la Sanktan 

Spiriton helpi vin trovi lokon kie vi povas lerni pli pri Jesuo.39 Mi estas tiel 

ĝoja ni havis tiun tempon kune. Mi estas tiom kontenta, ke vi donis vian 

vivon al la Sinjoro. Vi neniam estos la sama. Kresku en graco kaj scio de 

nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo.40
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