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An Teachtaireacht Dea-Scéal 

 
Íosa é beo.1 Íosa bás agus d'ardaigh arís.2 Íosa é ag teacht ar ais.3 Is é Íosa an 

bealach amháin chun neamh.4 Sábhálann Íosa.5 Íosa é in ann gach rud a dhéanamh 

mar a luaitear i Lúcás 4.6 Is é Íosa an Rí agus tá sé ina Ríocht.7 Is é an t-aon 

bhealach isteach sa ríocht a rugadh arís.8  

 

Íosa bás ar an gcros agus ghlac gach peaca ar a chorp. De réir a chuid Stripes 

táimid healed.9 D'fhulaing sé go mór dúinn go léir mar sin d'fhéadfadh muid a 

chaitheamh eternity le Eisean go deo.10 Dia grá an domhan an oiread sin gur sheol 

sé a Mhac Íosa chun bás inár n-áit.11 Dia a fhios sin ní raibh muid ábalta íoc ar an 

bpraghas. An praghas a bhí iontach agus ní raibh muid ábalta freastal ar na 

caighdeáin Dé. Sin an fáth a tháinig Íosa.12  

 

Is é Íosa an flesh Word dhéanamh. Tháinig Íosa bheith ag an duine.13 Íosa shiúil an 

domhan agus a bhfuil taithí acu gach foirm de pian agus diúltú ar é féin.14 Bhí 

Dhiúltaigh sé agus despised. Aon duine a theastaigh chun breathnú ar fiú ar Eisean 

fós raibh sé rud iontach dúinn.15 Réiteach sé dúinn ar ais go dtí an tAthair. 

  

Mar gheall ar cad a rinne Íosa, ní mór dúinn a thuilleadh a bheith scartha ó Dhia. 

Íosa bás ionas gur féidir linn arís tá comhaltacht leis an Athair.16 Íosa bás ionas go 

bhféadfadh muid an saol.17 Trí Íosa, ní mór dúinn an bheatha shíoraí.18 Trí Íosa, ní 

                                                           
1 Revelation 1:18 
2 Revelation 1:18 
3 John 14:2, 3 
4 John 14:6 
5 Achtanna 4:12 
6 Luke 4:18, 19 
7 John 18:36, 37 
8 John 3:5, 6 
9 John 19:30, 1 Peter 2:24 
10 Íseáia 53:3, 4 
11 John 3:16, Galataigh 3:13 
12 Rómhánaigh 3:23, 24 
13 John 1:14 
14 Eabhraigh 4:15 
15 Íseáia 53:3 
16 Rómhánaigh 5:10, Colosaigh 1:19-22 
17 John 10:10 
18 John 10:27 



 

 
Irish translation of “The Good News Message”  
© Susanna Ward — www.seersgate.com 
 

 

2 

mór dúinn maithiúnas na bpeacaí.19 Ní bheidh Iad siúd a chreideann in Íosa bás 

Íosa i ndáiríre toisc go bhfuil an ceann Cé a thugann an saol.20 Tugann Íosa beatha 

do gach duine a chreideann i dó.21 Agus tosaíonn go beatha síoraí an nóiméad a 

fhaigheann tú Eisean isteach i do chroí.22 

 

Ní gá duit é a dhéanamh go maith nó oibreacha gníomhais a fháil ar neamh.23 Gach 

bhfuil tú a dhéanamh Creidim in Íosa. A iarraidh ar a ainm. Iarr ar Eisean a 

shábháil tú. Iarr ar Eisean a sheachadadh duit. Tá sé anseo. Tá a Spiorad anseo 

chun cabhrú leat.  

 

A iarraidh ar ainm an Tiarna. Glaoigh ar Íosa agus beidh tú a shábháil. Chun má tá 

tú le do bhéal Admhaím go bhfuil an Tiarna Íosa i do chroí agus creidim gur 

ardaigh Dia ó mhairbh dó, beidh tú a shábháil.24 Beidh ort beatha síoraí. Beidh tú 

bheith ina leanbh le Dia, saoránach i ríocht Dé.25 Is ríocht Dé síoraí.26 Is ríocht Dé 

anseo anois agus tá sé ar fáil le gach duine a fhaigheann Íosa mar Tiarna agus 

Slánaitheoir. 

 

Is é Íosa an bealach amháin chun neamh. Níl aon ainm eile faoin spéir trínar féidir 

linn a shábháil.27  

 

Beidh lá amháin Íosa ar ais. Tá sé ag teacht ar ais arís.28 Agus lá amháin, beidh sé 

riail agus an réimeas as an domhain.29 Ní hé seo an teachtaireacht a scanradh ort 

daor amháin. Is é seo an teachtaireacht a ligean a fhios agat go bhfuil an t-am gearr 

agus tá sé ar ais Chríost go luath. Íosa, beidh an Críost ar ais arís.30 Rá liom arís 

mar gheall ar Tháinig sé aon uair amháin mar leanbh ach nuair a thagann sé an 

dara huair, beidh sé ag teacht mar Rí conquering.31 

 

                                                           
19 1 John 2:2 
20 John 11:25, 26 
21 1 John 5:11, 12 
22 Rómhánaigh 10:9 
23 Eifisigh 2:8, 9 
24 Rómhánaigh 10:9 
25 John 3:3, Filipigh 3:20, 21 
26 Daniel 4:3, Luke 1:32, 33 
27 Achtanna 4:12 
28 Revelation 1:8 
29 Zechariah 14:4, 9 
30 Revelation 22:12, 13 
31 Revelation 1:5 
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Anois tá an t-am a bheith réidh chara daor. Anois tá an t-am chun éisteacht. Anois 

tá an t-am. Ná harden do chroí. Ná reibiliúnach in aghaidh Dé.32 Inniu tá an lá an 

tslánaithe.33 Tóg nóiméad ceart anois agus tú féin teacht isteach chun an Tiarna. 

Tabhair Eisean do shaol. Tú féin a ghéilleadh dó. Tá sé anseo le haghaidh tú inniu. 

Ceadaigh Eisean a dhéanamh ar an obair domhain an leighis - leighis do chroí agus 

a ghlanadh tú ó gach peaca. Tá sé in ann. Tá sé anseo. Déanaimis guí le chéile. 

 
Íosa a chara. Iarr mé tú maithiúnas a thabhairt dom ar gach ceann de mo bpeacaí. Iarr mé leat 

a shábháil dom. Tá mé ar ais ar mo iompú tú ach anois mé ag teacht chun tú. Tabhair dom 

cleanse ó gach unrighteousness. Tabhair faoi leigheas dom. Tabhair dom cneasaigh i ngach 

réimse de mo shaol. Níos tábhachtaí fós, le do thoil teacht chun maireachtáil taobh istigh de 

dom. Ba mhaith liom a fhios agat. Ba mhaith liom go mbeadh caidreamh le leat. Tá mé mise. Tá 

mé go deo Is mise le mo Dhia, mo Rí, agus roghnaigh mé chun fónamh leat chun an chuid eile de 

mo lá. Go raibh maith agat, a Thiarna, le haghaidh ag fáil bháis le haghaidh dom agus a 

shábháil dom. Gheobhaidh mé go léir go bhfuil tú dom. Táim ag tnúth le bheith le leat go deo. 

Amen. 

 

Daor deartháireacha agus deirfiúracha, anois go bhfuil tú ghuigh an urnaí agus 

fuair Íosa i do chroí le creideamh, tá tú anois chruthú nua i gCríost.34 You are a 

thuilleadh mar an gcéanna. Tá tú a thuilleadh an duine sin a bhí tú cúpla nóiméad ó 

shin. Íosa anois i do chroí.35 Cad é iontach é go bhfuil a Spiorad in éineacht leat. Is 

ea, is é an Spiorad Naomh a bhfuil tú. Beidh sé mar thoradh ar tú agus tú a threorú, 

a léiríonn tú ar an bhealach a dhéanamh tríd a chuid fhírinne a thagann ó Dhia.36  

 

Anois tá roinnt rudaí a chaithfidh tú a dhéanamh. Léamh go rialta leis an Briathar 

Dé.37 Faigh Bíobla agus tús a chur sa leabhar John. Léigh agus an Briathar Dé 

staidéir mar go mbeidh a athrú d'intinn.38 Rud eile - ama a chaitheamh ag guí chun 

Dé gach lá. Foghlaim conas éisteacht chomh maith. Tá sé seo comhaltachta. Seo é 

an chaoi a fhoghlaim tú chun éisteacht a guth, ag am a chaitheamh leis.39 Tá sé ag 

iarraidh labhairt leat mar sin ní mór duit a fhoghlaim chun éisteacht freisin. Fan 

amach ó na rudaí a obadh Chríost. Iarr ar an Spiorad Naomh chun cabhrú leat 

teacht ar áit inar féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi Íosa.40  
                                                           
32 Eabhraigh 3:15 
33 2 Corantaigh 6:2 
34 2 Corantaigh 5:17 
35 Galataigh 4:6 
36 John 16:13, 14 
37 2 Timothy 2:15 
38 Eabhraigh 4:12 
39 John 10:27 
40 John 14:15-17, Eabhraigh 10:25 
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Tá mé chomh sásta a bhí againn an uair seo le chéile. Tá mé sásta mar sin thug tú 

do shaol an Tiarna. Ní bheidh ort a bheith mar an gcéanna. Grow sa grásta agus 

eolas ar ár dTiarna agus Slánaitheoir Íosa Críost.41 

                                                           
41 2 Peter 3:18 


