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(The Good News Message – Slovenian) 
 

Dobra novica sporočilo 
 

Jezus je živ. Jezus je umrl in vstal.1 Jezus prihaja nazaj.2 

Jezus je edini način v nebo.3 Jezus shrani.4 

Jezus je sposoben narediti vse, kar iz Luke 4.5 

Jezus je kralj, in on je kraljestvo.6 

Edini način, v to kraljestvo je ponovno rojen.7  

 

Jezus umrl na križu in je vsak greh na svoje telo. Z njegovo progami smo z

aceljene.8 

Je utrpela znatno za vse nas, zato smo lahko preživeli večnost z njim večn

o.9 

Bog ljubil svet tako zelo, da je poslal svojega sina Jezusa, da umre v naše 

mesto.10 Bog je vedel, da mi ne bi mogla plačati ceno. Cena je 

bila super, in nikoli ne bi lahkozadovoljili Boga standardov.11 

Zato je Jezus prišel.  

 

Jezus je beseda bila meso. Jezus je postal človeško bitje.12 

Jezus hodil zemljo, in doživeli vsak obliki bolečine in zavrnitev nase.13 

On je zavrnil in prezirali. Nihče ni hotel pogledati tudi na njega,14 

vendar je to storil super stvar za nas: On nas uskladiti nazaj k očetu. Ker ka

j je Jezus, nimamo več ločen od Boga. Jezus je 

umrl, zato smo lahko še enkrat prijateljstvo z očetom.15 Jezus je 

umrl, tako da bi lahko imeli življenje.16 Po Jezusu, imamo večno življenje.17 

Po Jezusu, imamo odpuščanje grehov.18 Tisti, ki verjamejo v Jezusa nikoli 

ni zares umrl, ker Jezus je tisti, ki daje življenje.19 

Jezus daje življenje vsem, ki verjamejo v njega.20 

In to večno življenje začne trenutek, ki ga prejmete v svoje srce.21  
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Vam ni treba delati dobra dela ali dejanja priti v nebesa.22 

Vse kar morate storiti je, 

da verjamejo v Jezusa. Pozivajo svoje ime. Ga prosite, da vas rešim. Ga pr

osite, da vas. On je tukaj. Njegov duh je tukaj, da vam pomaga. Pozivam i

me Gospoda. Jezus, in jim bodo shranili. Če vam priznam, z usta da Jezus 

je gospod in verjeti v svoje srce, da Bog ga je obudil od mrtvih, bodo shranil

i.23 

Imeli boste večno življenje. Postaneš otrok božji, državljana v Božje kraljest

vo.24 Božje kraljestvo je večno.25 Božje kraljestvo je tukaj zdaj in je na 

voljo vsem, ki prejemajo Jezusa kot Gospoda inOdrešenika. Jezus je edini 

način v nebo. Ni drugo ime pod nebom, s katerim bomo lahko shranite.26  

 

En dan, se bo Jezus vrnil. Se je vrnil še enkrat.27 

In nekega dne, bo pravilo in kraljem od te zemlje.28 To sporočilo je, 

da ne prestrašiti vas, dragi. To sporočilo je, da vas obveščamo, da primanjk

uje časa in vrnitev Kristusa je kmalu. Jezus Kristus bo spet vrnil.29 

Rečem "spet", ker je prišel enkrat kot dojenček, vendar ko pride drugi čas, 

bo prišel kot osvajanje kralj.30  

 

Zdaj je čas, da se pripravljeni, dragi prijatelj. Zdaj je čas za poslušanje. Zda

j je čas. Vaše srce ne strdi. Ne mrze Boga.31 Danes je dan odrešenja.32 

Vzemite si trenutek zdaj in si prinesla Gospodu. Mu svoje življenje. Prepusti

te se mu.On je tukaj za vas danes. Bi mu za globoko delo, zdravljenje, 

zdravljenje vaše srce, invas čiščenje vse greha. On je sposoben. On je tuk

aj. Let's molijo skupaj:  

 

Dragi Jezus, vas prosim, da mi vse moje grehe odpustiti. Prosim vas da me

 bo rešil. So obrnili hrbet na vas, vendar zdaj prihajam k vam. Prosim osvob

oditi me od vseh nepravednost. Prosim, 

da me zdravijo. Prosim pozdravi me na vseh področjih svojega življenja. Na
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jpomembneje je, prosim prihajajo, da živi v meni. Želim, da veš. Želim imeti

 odnos z vami. Jaz sem tvoja. Jaz sem tvoja za vedno, moj Bog, moj kralj; i

n semse odločil, da vam do konca mojih dni. Hvala vam, gospod, za umiraj

o za mene in zavarčevanje me. Dobim vse, kar imate za mene. Veselim se 

s tabo večno. Amen.  

 

Dragi bratje in sestre, zdaj, da ste molili to molitev in prejeli Jezusa v svoje 

srce, z vero, vi ste zdaj nove stvaritve v Kristusu.33 

Niste več isti. Vi ste ne več oseba si nekaj minut nazaj; Jezus je zdaj v vaš

em srcu.34 

Čudovito je, da njegov duh je z vami. Ja, Sveti Duh je z vami. Bo vas vodi i

n vam pokazal pot skozi svojo resnico, ki prihaja od Boga.35  

 

Zdaj, obstaja nekaj stvari, ki jo morate storiti: redno bere Božjo besedo.36 

Zaslužiti a Sveto 

pismo, in začeli v knjigi John. Preberite in študija Božjo besedo, ker to pren

rediti vaš um.37 Še ena stvar: preživeti čas molila k Bogu vsak dan. Naučite 

se poslušati, kot tudi. To je štipendijo. To je, kako se naučiti slišati njegov gl

as-po porabi časa z njim.38 

Hoče govoriti z vami, zato se morate naučiti poslušati preveč. Ostani proč 

od teh stvari, ki je sramota za Kristusa. Prosite Svetega Duha, da vam pom

aga najti kraj, kjer lahko izveste več o Jezusu.39 Tako sem vesela, 

da smo tokrat skupaj. Tako sem vesela, 

da si dal svoje življenje za Gospoda. Nikoli 

ne bo isto. Rastejo v grace in znanja našega Gospoda in OdrešenikaJezus

a Kristusa.40
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