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(The Good News Message – Basque) 
Ona albiste Mezua 

 

Jesus bizirik dago. Jesus hil eta resuscitatu.1 Jesus da itzultzea.2 Jesus 

zerura bide bakarra.3 Jesus gordetzen du.4 Jesus guztia egiteko gai dela 

aipatu Luke 4 bezala.5 Jesus errege, eta Batua ditu.6 Batua honetara modu 

bakarra da jaio berriro.7  

 

Jesus gurutzean hil eta sin guztietan hartu zuen bere gorputzaren gainean. 

Bere marra batez, sendatu ari gara.8 asko sufritu zuen gurekin guztientzat, 

beraz, betikotasunaren gastatu izan dugu berarekin betirako.9 Jainkoak 

maite mundua hainbeste bere Seme Jesus gure lekua hiltzera bidali 

zuen.10 Jainkoaren bazekien ez dugula ezin prezioa ordaindu. Prezioa 

handia izan zen, eta inoiz ezin dugu Jainkoaren estandarrak betetzen.11 

Horregatik Jesus etorri zen.  

 

Jesus egin haragizko hitza. Jesus gizaki bihurtu zen.12 Jesus lur honetan 

ibili, eta mina eta gaitzespena berak haren forma guztietan bizi.13 baztertu 

eta mespretxatua zen. Inork ez zuen nahi, nahiz eta haren gainean 

begiratu,14 oraindik gauza handia egin zuen guretzat: iezaguzu Aita atzera 

adiskidetu zen. Jesusek egin delako, jada ez dugu Jainkoaren bereizi. 

Jesus hil eta beraz ezin izan dugu, berriro izan du Aita beka.15 Jesus hil 

horrela bizia izan genezake.16 Jesus bidez, betiko bizia izan dugu.17 Jesus 

bidez, sin barkamena behar dugu.18 Jesus sinesten duena ez da inoiz 

benetan hiltzen, Jesus bizia ematen One delako.19 Jesus bizia ematen zion 

sinesten duten guztiei.20 Eta betiko bizia une Bera jasoko zure bihotza 

sartu duzu hasten da.21  

 

Ez daukazu obra onak edo eskriturak egin behar Heaven sartu.22 Guztiak 

egin behar duzun da Jesus sinesten. Bere izena gainean deitu. Galdetu 

zion gordetzeko. Galdetu zion you emateko. Hemen da. Bere Espiritu 
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hemen dago laguntzeko. Jaunaren izenaren gainean deitu. Jesus egitera, 

eta gorde egingo da. Zure ahoa aitortzen baduzu Jesus dela Jauna bada 

eta uste zure bihotza Jainkoak planteatu zuen hil du ere, gorde egingo 

da.23 betiko bizia izango duzu. Jainkoa, Jainkoaren Batua herritar bat haur 

bat bihurtu ahal izango duzu.24 Jainkoaren Erreinua betirakoa.25 Jainkoaren 

Erreinua Hemen da orain eta eskuragarri dago Jesus Jaun eta Salbatzaile 

bezala jasotzen duten guztiei. Jesus Heaven modu bakarra da. Ez dago 

Heaven azpian beste izena zein dugu gorde ahal izango da.26  

 

Egun batez, Jesus itzuliko da. He da itzultzea berriro.27 Eta egun batean, 

araua eta lurra honetatik errege izaten du.28 Mezu hau ez da uxatzen, inork 

maitea. Mezu hau ez da ezagutzen duzun denbora gutxi utzi, eta Kristoren 

bueltan laster. Jesukristo berriro itzuliko da.29 Esan dut "berriro" behin etorri 

zen delako haurtxo bat bezala, baina bigarren aldiz dator zuen, King 

konkistatu bezala egingo zuen etorri.30  

 

Orain denbora prest, lagun maitea izan da. Orain denbora entzun da. Orain 

denbora da. Ez zure bihotza gogortu. Ez Do Jainkoaren aurka matxino.31 

Gaur salbamen-eguna da.32 Hartu oraintxe eta amore yourself Jaunari. 

Eman zion zure bizitza. Surrender yourself Harekin. Hemen da gaur. Utzi 

zure bihotza sendatzeko sendatzeko, eta garbiketa sin guztietatik lana 

sakona egin zion. gai da. Hemen da. Dezagun otoitz elkarrekin:  

 

Jesus maitea, me barkatzen nire bekatu guztien You eskatzen dut. me 

aurrezteko eskatzen dut. aktibatuta dut nire bizkarrean duzu, baina orain 

etorri duzu dut. Mesedez garbitu me gaiztakeria orotatik. Mesedez, sendatu 

me. Mesedez sendatu zidan nire bizitzako arlo guztietan. Garrantzitsuena, 

mesedez, etorri nirekin barruan bizi dira. Ezagutu nahi zaitut. You 

harreman bat izatea nahi dut. Zurea naiz. Zurea naiz betiko, nire Jainkoa, 

nire King; eta zu zerbitzatzeko nire egun osorako aukeratu dut. Eskerrik 

asko, Jauna, ni hiltzen ari da, eta niri gordetzeko. guztiek niretzat daukazu 

jaso nuen. Espero dut zurekin betiko izateaz. Amen.  
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Anai-arrebak, orain otoitz hau otoitz egin eta jaso dituzun Jesus zure 

bihotzera, fedez, dira orain, Kristo ere sorkuntza berria.33 Jada ez zaude 

bera. Jada ez zaude pertsona hori duela minutu batzuk izan ziren duzu; 

Jesus da orain zure bihotzean.34 Zer da zoragarria da bere gogoa zurekin 

da. Bai, Espiritu Santua zurekin da. eramango zuen egingo da eta gidatuko 

duzu, zure modu Bere egia bidez Jainkoak dator erakutsiz.35  

 

Orain, badira zenbait gauza egin behar dituzu: Noizean irakurri Jainkoaren 

Hitza.36 Eskuratu Biblia bat, eta John liburuan hasiko da. Irakurri eta 

Jainkoaren Hitza ikasten duten delako zure gogoan eraldatuko dute.37 

Beste gauza bat: Denbora egunero Jainkoari otoitzean. Ikas baita 

entzuteko. Hau beka da. Hau da, nola bere ahots-ek entzuteko denbora 

pasatzeko berarekin ikasten duzu.38 Zurekin hitz egin nahi du, beraz, 

gehiegi entzun ikasi behar duzu. Aldendu desohoratzen Kristo, gauza 

horiek. Galdetu Espiritu Santuaren tokia Jesus buruz gehiago jakin ahal 

izango duzu bilatzen laguntzeko.39 Beraz, pozik nago oraingoan izan 

genuen elkarrekin. Beraz, pozik nago zure bizitza eman Jaunari duzu. Ez 

duzu inoiz berdina izango. grazia eta ezagutza gure Jaun eta Salbatzaile 

Jesus Kristoren hazten.40
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