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(The Good News Message - Guarani)

Góðu fréttirnar
Jesús er á lífi. Jesús dó og reis aftur.1 Jesús kemur aftur.2 Jesús er eina
leiðin til himna.3 Jesús vistar.4 Jesús er fær um að gera allt sem nefnt er í
Lúkas 4.5 Jesús er konungur og hann hefur ríki.6 Eina leiðin til þessa ríkis
er að fæðast aftur.7

Jesús dó á krossinum og tók sér alla synd á líkama hans. Með röndum
hans erum við læknar.8 Hann þjáðist mjög fyrir okkur öll, þannig að við
gætum eilíft eilíft með honum að eilífu.9 Guð elskaði heiminn svo mikið að
hann sendi son sinn Jesú til að deyja í okkar stað.10 Guð vissi að við gátum
ekki borgað verð. Verðið var frábært, og við gætum aldrei uppfyllt staðla
Guðs.11 Þess vegna kom Jesús.

Jesús er Orðið gerði hold. Jesús varð manneskja.12 Jesús gekk á jörðinni og
upplifði hvers konar sársauka og höfnun á sjálfum sér.13 Hann var hafnað
og fyrirlitinn. Enginn vildi jafnvel líta á hann,14 Hann gerði okkur þó gott
fyrir okkur: Hann sætti okkur aftur til föðurins. Vegna þess sem Jesús
gerði þurfum við ekki lengur að skilja frá Guði. Jesús dó svo við gætum
enn einu sinni átt samskipti við föðurinn.15 Jesús dó svo að við gætum haft
líf.16 Með Jesú höfum við eilíft líf.17 Með Jesú höfum við fyrirgefningu
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syndarinnar.18 Þeir sem trúa á Jesú munu aldrei deyja, því að Jesús er sá
sem gefur lífið.19 Jesús gefur líf til allra sem trúa á hann.20 Og þetta eilífa líf
byrjar þegar þú færð hann í hjarta þínu.21

Þú þarft ekki að gera góða verk eða gjörðir til að komast inn í himininn.22
Allt sem þú þarft að gera er að trúa á Jesú. Hringdu á nafn hans. Biddu
honum að bjarga þér. Biddu honum að frelsa þig. Hann er hér. Andi hans
er hér til að hjálpa þér. Kallið á nafn Drottins. Hringdu á Jesú, og þú munt
verða hólpinn. Því að ef þú játar með munni þínum, að Jesús sé Drottinn
og trúi á hjarta þitt, að Guð hafi vakið hann frá dauðum, þá mun þú
frelsast.23 Þú verður að hafa eilíft líf. Þú verður barn Guðs, ríkisborgari í
Guðsríki.24 Ríkis Guðs er eilíft.25 Ríkis Guðs er hér núna og er í boði fyrir
alla sem taka á móti Jesú sem Drottin og frelsara. Jesús er eina leiðin til
himna. Það er ekkert annað nafn undir himnum sem við getum vistað.26

Einn daginn mun Jesús koma aftur. Hann kemur aftur aftur.27 Og einn
daginn mun hann ríkja og ríkja frá þessari jörð.28 Þessi skilaboð eru ekki
að hræða þig, kæru einn. Þessi skilaboð eru að láta þig vita að tíminn er
stuttur og að Kristur er kominn aftur fljótlega. Jesús Kristur mun koma
aftur.29 Ég segi "aftur" vegna þess að hann kom einu sinni sem barn, en
þegar hann kemur í annað sinn mun hann koma sem sigra konungur.30

Nú er kominn tími til að vera tilbúinn, góður vinur. Nú er kominn tími til
að hlusta. Nú er kominn tími. Hertu ekki hjarta þitt. Ekki uppreisn gegn
Guði.31 Í dag er sá dagur hjálpræðisins.32 Taktu smá stund núna og gefðu
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þér Drottni. Gefðu honum líf þitt. Gefðu þér sjálfum þér. Hann er hér fyrir
þig í dag. Leyfa honum að gera hið djúpa verk lækningarinnar - lækna
hjarta þitt og hreinsa þig frá allri syndinni. Hann er fær um það. Hann er
hér. Við skulum biðja saman:

Kæri Jesús, ég bið þig um að fyrirgefa mér af öllum syndir mínar. Ég bið
þig um að bjarga mér. Ég hef snúið baki við þig, en nú kem ég til þín.
Hreinsaðu mig frá öllu ranglæti. Vinsamlegast læknið mig. Vinsamlegast
læknið mig á öllum sviðum lífs míns. Mikilvægast er, vinsamlegast komdu
að lifa í mér. Mig langar að kynnast þér. Ég vil hafa samband við þig. Ég er
þinn. Ég er þín að eilífu, Guð minn, konungur minn. og ég vali að þjóna
þér fyrir afganginn af dögum mínum. Þakka þér, herra, fyrir að deyja fyrir
mig og að bjarga mér. Ég fæ allt sem þú hefur fyrir mig. Ég hlakka til að
vera með þér að eilífu. Amen.

Kæru bræður og systur, nú þegar þú hefur beðið þessa bæn og fengið Jesú
í hjarta þitt, með trú, ert þú nú nýr sköpun í Kristi.33 Þú ert ekki lengur
það sama. Þú ert ekki lengur sá aðili sem þú varst fyrir nokkrum mínútum
síðan; Jesús er nú í hjarta þínu.34 Það sem er yndislegt er að andi hans er
með þér. Já, heilagur andi er með þér. Hann mun leiða þig og leiða þig og
sýna þér leið í gegnum sannleikann sem kemur frá Guði.35

Nú eru nokkur atriði sem þú verður að gera: Lesa reglulega orð Guðs.36
Fáðu Biblíuna og byrjaðu í Jóhannesabók. Lestu og lærið orð Guðs því að
það muni breyta huganum þínum.37 Annar hlutur: Notaðu tíma til að biðja
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til Guðs á hverjum degi. Lærðu að hlusta líka. Þetta er samfélag. Þannig
lærirðu að heyra rödd hans - með því að eyða tíma með honum.38 Hann
vill tala við þig, svo þú verður að læra að hlusta líka. Vertu í burtu frá þeim
hlutum sem vanvirða Krist. Biddu Heilagan anda til að hjálpa þér að finna
stað þar sem þú getur lært meira um Jesú.39 Ég er svo ánægð að við
höfðum þennan tíma saman. Ég er svo glaður að þú gafst lífi þínu til
Drottins. Þú munt aldrei vera sú sama. Vaxið í náðinni og þekkingu
Drottins okkar og frelsara Jesú Krists.40

1 Opinberun 1:18
2 Jóhannes 14:2, 3
3 Jóhannes 14:6
4 Lögum 4:12
5 Lúkas 4:18, 19
6 Jóhannes 18:36, 37
7 Jóhannes 3:5, 6
8 Jóhannes 19:30, 1 Pétur 2:24
9 Jesaja 53:3, 4
10 Jóhannes 3:16, Galatamenn 3:13
11 Rómverjar 3:23, 24
12 Jóhannes 1:14
13 Hebrear 4:15
14 Jesaja 53:3
15 Rómverjar 5:10, Kólossar 1:19-22
16 Jóhannes 10:10
17 Jóhannes 10:27-30
18 1 Jóhannes 2:2
19 Jóhannes 11:25, 26
20 1 Jóhannes 5:11-12
21 Rómverjar 10:9-10
22 Efesusar 2:8-9
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23 Rómverjar 10:9-10
24 Jóhannes 3:3, Filippíbréfið 3:20, 21
25 Daníel 4:3, Lúkas 1: 32, 33
26 Lögum 4:12
27 Opinberun 1:8
28 Sakaría 14:4, 9
29 Opinberun 22:12, 13
30 Opinberun 1:5
31 Hebrear 3:15
32 2 Korintumenn 6:2
33 2 Korintumenn 5:17
34 Galatamenn 4:6
35 Jóhannes 16:13, 14
36 2 Tímóteus 2:15
37 Hebrear 4:12
38 Jóhannes 10:27
39 Jóhannes 14:15-17, Hebrear 10:25
40 2 Pétur 3:18


