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Vestea Bună Mesajul 

 
Isus este viu.1 Isus a murit şi a înviat din nou.2 Isus se întoarce.3 Isus este singura 

cale spre cer.4 Isus salvează.5 Isus este capabil de a face totul cum se menţionează 

în Luca 4.6 Isus este Regele şi El are un Britanie.7 Singura modalitate în această 

împărăţie este să se nască din nou.8  

 

Isus a murit pe cruce şi au luat fiecare păcat pe trupul Său. Prin rănile Lui suntem 

vindecaţi.9 El a suferit foarte mult pentru noi toti asa ca am putut petrece vesnicia 

cu El pentru totdeauna.10 Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât La trimis pe 

Fiul Său Isus să moară în locul nostru.11 Dumnezeu a ştiut că nu am putut plăti 

preţul. Preţul a fost mare şi nu am putut satisface standardele lui Dumnezeu. De 

aceea, a venit Isus.12  

 

Isus este Cuvântul făcut trup. Isus a devenit o fiinţă umană.13 Isus a umblat pe acest 

pământ şi cu experienţă orice formă de durere şi de respingere asupra Sa.14 El a 

fost respins şi dispreţuit. Nimeni nu a vrut să se uite chiar şi peste El încă El a făcut 

un lucru extraordinar pentru noi.15 El ne-a împăcat înapoi la Tatăl. 

 

Din cauza a ceea ce a făcut Isus, nu mai avem să fim despărţiţi de Dumnezeu. Isus 

a murit ca noi să putem avea din nou părtăşia cu Tatăl.16 Isus a murit pentru ca noi 

să putem avea viaţă.17 Prin Isus, avem viaţa veşnică.18 Prin Isus, avem iertarea de 
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păcat.19 Cei care cred în Isus, nu va muri într-adevăr, deoarece Iisus este cel care dă 

viaţă.20 Isus ne dă viaţă tuturor celor care cred în El.21 Şi că viaţa veşnică începe în 

momentul în care-l primiţi în inima ta.22 

 

Tu nu trebuie sa faci fapte bune sau fapte pentru a obţine în cer.23 Tot ce trebuie să 

facem este să credem în Isus. Chema numele Lui. Cere-i să te salvez. Cere-I să te 

elibereze. El este aici. Duhul Său este aici pentru a vă ajuta.  

 

Chema numele Domnului. Apel la Isus şi vei fi mântuit. Pentru Dacă mărturiseşti 

deci cu gura ta că Isus este Domnul şi crezi în inima ta că Dumnezeu La înviat din 

morţi, vei fi mântuit.24 Veţi avea viaţa veşnică. Veţi deveni un copil al lui 

Dumnezeu, un cetăţean în împărăţia lui Dumnezeu.25 Împărăţia lui Dumnezeu este 

veşnic.26 Împărăţia lui Dumnezeu este aici şi acum este disponibil pentru toţi care 

primesc pe Isus ca Domn şi Mântuitor. 

 

Isus este singura cale spre cer. Nu există nici un alt nume sub ceruri prin care 

putem fi mântuiţi.27  

 

Într-o zi Isus se va întoarce. El se întoarce din nou.28 Şi într-o zi, El va conduca si 

sa domneasca de pe acest pământ.29 Acest mesaj nu este să te sperii iubitilor. Acest 

mesaj este pentru a vă înştiinţa că timpul este scurt şi revenirea lui Hristos este în 

curând. Isus, Hristos se va întoarce din nou.30 Spun din nou, pentru că El a venit o 

dată ca un copil, dar când va veni a doua oară, El va veni ca rege cuceritor.31 

 

Acum este timp pentru a fi gata prieten drag. Acum este timpul pentru a asculta. 

Acum este timpul. Nu împietri inima ta. Nu se răzvrătească împotriva lui 

Dumnezeu.32 Astăzi este ziua mântuirii.33 Ia-o clipă, chiar acum şi de randament vă 
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la Domnul. Dă-i viaţa ta. Surrender-te la El. El este aici pentru tine astăzi. El 

permite de a face munca de vindecare profundă - vindecarea inima ta şi de curăţare 

vă de la orice păcat. El este capabil. El este aici. Să ne rugăm împreună. 

 
Dragă Isus. Îţi cer să mă ierţi de toate păcatele mele. Îţi cer să mă salveze. Am întors spatele 

meu pe tine, dar acum, Eu vin la Tine. Vă rugăm să curăţeşte-mă de orice nelegiuire. Vă rugăm 

să-mi vindeca. Vă rugăm să-mi vindeca în fiecare domeniu al vieţii mele. Cel mai important, va 

rugam sa să trăiască în mine. Vreau să te cunosc. Vreau să am o relaţie cu tine. Eu sunt al tău. 

Eu sunt a ta pentru totdeauna Dumnezeului meu, Împăratului meu, şi am ales să vă servească 

pentru tot restul zilelor mele. Va multumesc, Doamne, de moarte pentru mine şi pentru salvarea 

mine. Am primit tot ce ai pentru mine. Aştept cu nerăbdare să fiu cu tine pentru totdeauna. Amin. 

 

Dragi fraţi şi surori, acum, că aveţi rugat această rugăciune şi au primit pe Iisus în 

inima ta prin credinţă, eşti acum o creaţie nouă în Hristos.34 Tu nu mai sunt 

aceleaşi. Tu nu mai sunt persoană care ai fost acum câteva minute. Isus este acum 

în inima ta.35 Ce e minunat este că Spiritul Său este cu tine. Da, Duhul Sfânt este 

cu tine. El te va conduce, si ghidul de voi, care vă arată calea prin adevărul Său, 

care vine de la Dumnezeu.36  

 

Acum, există câteva lucruri pe care trebuie să faci. Citesc cu regularitate Cuvântul 

lui Dumnezeu.37 Ia o Biblie şi să înceapă în cartea lui Ioan. Citească şi să studieze 

Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece, care va transforma mintea ta.38 Un alt lucru - îşi 

petrec timpul rugându-se lui Dumnezeu în fiecare zi. Invata sa asculti, de 

asemenea. Acest lucru este părtăşie. Acesta este modul în care învăţăm să auzim 

vocea Lui, de a petrece timp cu El.39 El vrea sa vorbeasca cu tine aşa că trebuie să 

învăţăm să ascultăm prea. Stai departe de acele lucruri care dezonorează pe 

Hristos. Adresaţi-vă Duhului Sfânt pentru a vă ajuta să găsiţi un loc unde puteţi 

afla mai multe despre Isus.40  

 

Sunt atât de bucuros că am avut această dată împreună. Mă bucur că ai dat viaţa ta 

la Domnul. Nu vei fi niciodată la fel. Crească în harul şi cunoaşterea Domnului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos.41 
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