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Hea uudis sõnum 
 
 

Jeesus on elus.1 Jeesus suri ja tõusis jälle.2 Jeesus tuleb tagasi.3 Jeesus on ainus 
tee taevasse.4 Jeesus päästab.5 Jeesus on võimeline tegema kõike, nagu mainitud 
Luke 4.6 Jeesus on kuningas ja ta on Kuningriik.7 Ainus võimalus sellesse 
kuningriiki tuleb uuesti sündinud.8  
 
Jeesus suri ristil ja võttis iga patu Tema keha. Tema triibud me terveks.9 Ta 
kannatas väga meile kõigile, et me saaksime veeta igaviku koos Temaga igavesti.10 
Jumal maailma armastanud nii palju, et Ta saatis oma Poja Jeesuse surra meie 
asemel.11 Jumal teadis, et me ei hinda maksma.Hind oli suur ja me ei saa kunagi 
täita Jumala standardid. Sellepärast Jeesus tuli.12  
 
Jeesus on Sõna lihaks. Jeesus sai inimeseks.13 Jeesus kõndis siin maa peal ja 
kogenud igasuguse valu ja tagasilükkamine enda peale.14 Ta lükkas ja põlatud. 
Keegi ei tahtnud isegi vaatan teda veel Ta tegi suur asi meile.15 Ta lepitada meid 
tagasi Isa. 
 
Sest, mida Jeesus tegi, me ei pea enam olema eraldatud Jumalale. Jeesus suri, et 
me saaksime jälle on osadus Isaga.16 Jeesus suri, et meil oleks elu.17 Jeesuse 
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kaudu on meil oleks igavene elu.18 Jeesuse, peame pattude andeksandmine.19 
Need, kes usuvad Jeesusesse kunagi tõesti surema, sest Jeesus on see, kes annab 
elu.20 Jeesus annab elu kõikidele, kes usuvad Temasse.21 Ja see igavene elu algab 
hetkest, te saate Teda oma südamesse.22 
 
Sa ei pea tegema häid tegusid või tegusid, et saada taevasse.23 Kõik, mida selleks 
vaja on usu Jeesusesse. Tema nime hüüavad. Küsi teda säästa. Küsi Teda pakkuda 
teile. Ta on siin. Tema Vaim on siin sind aidata. Kutsun Issanda nime. Kutsuda 
Jeesus ja sind päästa. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma 
südames usud, et Jumal äratas ta surnuist, siis sind päästetakse.24 Sa oleks 
igavene elu. Sinust saab Jumala laps, kodanik Jumala kuningriiki.25 Jumala 
kuningriik on igavene.26 Jumala kuningriik on siin nüüd ja on kättesaadav kõigile, 
kes on saanud Jeesus Issand ja Päästja. Jeesus on ainus tee taevasse. Ei ole teist 
nime taeva all, mille abil saame päästetud.27  
 
Ühel päeval Jeesus naaseb. Ta tuleb tagasi.28 Ja ühel päeval, Ta võim ja valitsus 
selle maa.29 See sõnum ei ole hirmutada teid kallid. See sõnum on teile teada, et 
aega on vähe ja Kristuse tagasi varsti. Jeesus Kristus tuleb tagasi.30 Ma ütlen 
uuesti, sest ta tuli kord kui laps, aga kui Ta tuleb teist korda Ta tuleb nagu 
vallutavad kuningas.31 
 
Nüüd on aeg valmis olla hea sõber. Nüüd on aeg kuulata. Nüüd on aeg. Ärge 
kõvaks oma südant. Mitte mässama Jumala vastu.32 Täna on päev, lunastuse.33 
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Võta aeg just nüüd ja anna ennast Jumalale. Andke talle oma elu. Loovutama ise 
tema juurde. Ta on siin täna. Laske tal seda teha sügav töö paranemine - 
tervendav su süda ja puhastamine sa kõigest patust. Ta suudab. Ta on siin. Olgem 
palvetada koos. 
 
Kallis Jeesus. Ma palun Sind andestada mulle kõik minu patud. Ma palun säästa mind. Olen 
pöördunud mu tagasi Sa aga nüüd ma tulen sinu. Palun mind puhtaks kõigest ülekohtust. Palun 
ravib mind. Palun ravib mind igas valdkonnas oma elus. Kõige tähtsam on, palun tulge elama 
mu sees. Ma tahan teada sind. Ma tahan olla suhteid teile. Olen Yours. Olen Sinu igavesti mu 
Jumal, mu kuningas, ja ma valin teenib sind mu ülejäänud päeva. Aitäh, Issand, et surid minu 
eest ja säästes mind. Ma saan kõik, mis sul on minu jaoks. Ootan olla Sinuga igavesti. Aamen. 

 
Armsad vennad ja õed, nüüd olete palvetanud selle palve ja sai Jeesuse oma 
südamesse usu, siis nüüd on uus loodu Kristuses.34 Te ei ole enam sama. Te ei ole 
enam, et inimene oli paar minutit tagasi. Jeesus on praegu oma südames.35 Mis 
on tore see, et Tema Vaim on koos sinuga. Jah, Püha Vaim on sinuga. Ta viib sind 
ja juhendab teid, mis näitab sulle teed läbi oma tõde, mis tuleb Jumalalt.36  
 
Nüüd on mõned asjad, mida sa pead tegema. Regulaarselt lugeda Jumala Sõna.37 
Võta Piibel ja algab raamatust John. Loe ja õppida Jumala Sõna, sest see muudab 
meelt.38 Teine asi - veeta aega palvetades, et Jumal iga päev. Õpi kuulama ka. See 
on osadus. See, kuidas sa õpid, et kuulda tema häält, veetes aega koos Temaga.39 
Ta tahab sinuga rääkida, et sa pead õppima kuulama ka. Eemale neid asju, 
häbistama Kristus. Küsi Püha Vaim aitab leida koht, kus saab rohkem teada 
Jeesusele.40  
 
Ma olen nii õnnelik, meil oli seekord koos. Ma olen nii õnnelik sa andsid oma elu 
Jumalale. Sa ei saa kunagi olema sama. Kasvada armus ja teadmised meie Issanda 
ja Päästja Jeesuse Kristuse.41 
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