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A jó hír az üzenet 
 
 

Jézus él.1 Jézus meghalt és feltámadt.2 Jézus jön vissza.3 Jézus az egyetlen 
út a mennybe.4 Jézus megmenti.5 Jézus tudja, hogy tegyen meg mindent 
említett, Lukács 4.6 Jézus a király, és ő a királyságot.7 Az egyetlen módja 
ebbe királyság, hogy újjászületik.8  
 
Jézus meghalt a kereszten és minden bűnt vette fel a testét. Az Ő sebeivel 
gyógyult.9 Ő sokat szenvedett mindannyiunk számára, így tudtunk tölteni 
az örökkévalóságot Vele örökké.10 Isten szerette a világot, annyira, hogy 
elküldte Fiát Jézust, hogy meghaljon helyettünk.11 Isten tudta, hogy nem 
tudtuk fizetni az árát. Az ár jó volt, és soha nem tudtuk eleget Isten 
előírásoknak. Ez az, amiért Jézus eljött.12  
 
Jézus a testté lett Ige. Jézus lett egy emberi lény.13 Jézus a Földön járt, és 
tapasztalt minden formáját, a fájdalom és az elutasítás magára.14 Ő 
elutasították és megvetették. Senki sem akart még nézni Rá még Ő egy 
nagyszerű dolog számunkra.15 Ő egyeztetni minket vissza az Atyához. 
 
Mert, amit Jézus tett, már nem kell elválasztani Istentől. Jézus meghalt, 
így sikerült ismét közösségünk van az Atyával.16 Jézus meghalt, hogy mi 
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is van élet.17 Jézus, van örök élet.18 Jézus, van bűnbocsánat.19 Azok, akik 
hisznek Jézus soha nem hal meg, mert Jézus az, aki életet ad.20 Jézus 
életet ad mindazoknak, akik hisznek benne.21 És hogy az örök élet 
kezdődik a pillanattól kezdve, hogy befogadjuk Őt a szívedbe.22 
 
Nem kell jó cselekedetekre, vagy tettek, hogy a mennybe.23 Mindössze 
annyit kell tennie, hogy hisz Jézusban. Hívja fel az Ő nevét. Kérd meg, 
hogy megmentsenek. Kérd meg, hogy Önnek. Ő itt van. Lelke van itt, hogy 
segítsek. Hívja fel az Úr nevét. Hívja fel Jézust, és meg fog menteni. Mert 
ha száddal, hogy Jézus az Úr, és szíveddel hiszed, hogy Isten 
feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.24 Lesz örök élete legyen. 
Akkor lesz Isten gyermeke, a polgár Isten országában.25 Isten országa 
örök.26 Isten országa itt és most mindenki számára elérhető, aki Jézust 
Urunknak és Megváltó. Jézus az egyetlen út a mennybe. Nincs más név az 
ég alatt, amellyel meg tudjuk menteni.27  
 
Egy napon Jézus vissza fog térni. Ő jön vissza.28 És egy napon, Ő fog 
uralkodni a földön.29 Ez az üzenet nem megijeszteni kedves. Ez az üzenet 
az, hogy tudd, hogy az idő rövid és Krisztus visszatérésekor hamarosan. 
Jézus, a Krisztus visszatér újra.30 Még egyszer mondom, mert egyszer jött 
a baba, de amikor eljön a második alkalom, eljön a hódító király.31 
 
Most van itt az ideje, hogy készen áll kedves barátom. Most van itt az 
ideje meghallgatni. Most van itt az ideje. Ne keményítsétek a szíve. Ne 
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fellázad Isten ellen.32 Ma van az üdvösség napja.33 Álljon meg egy 
pillanatra, és most engedni magát az Úrnak. Adj neki az életét. Adjátok át 
magad Neki. Ő itt van ma. Lehetővé teszi számára, hogy ezt a mély 
gyógyító munkáját - gyógyító és tisztító szíved akkor minden bűntől. Ő 
tudja. Ő itt van. Imádkozzunk együtt. 
 
Drága Jézus. Kérlek, bocsáss meg nekem az összes bűnömet. Azt kérem, 
hogy megmentsen. Én már hátat fordítottam neked, de most jöttem 
hozzád. Kérlek tisztíts meg minden gonoszságtól. Kérjük, meggyógyít. 
Kérjük, meggyógyít minden területén az életemnek. A legfontosabb, kérlek, 
gyere élni bennem. Azt akarom, hogy ismerlek. Azt akarom, hogy kapcsolat 
van. A tiéd vagyok. Tied vagyok örökre az én Istenem, király, és úgy döntök, 
hogy Önt az egész életemben. Köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem és 
hogy megmentettél. Kapok minden van a számomra. Várom, hogy veled 
örökre. Ámen. 
 
Kedves fivéreim és nővéreim, most, hogy ezt az imát, és imádkozott 
Jézust a szívedbe hit által, akkor most egy új teremtés Krisztusban.34 Te 
már nem ugyanaz. Te már nem voltál a személy néhány perccel ezelőtt. 
Jézus most a szívedben.35 Milyen csodálatos az, hogy az Ő Lelke van 
veled. Igen, a Szentlélek veletek. Ő vezet, és elvezeti Önt, amely 
megmutatja az utat az igazság, hogy Istentől származik.36  
 
Most van néhány dolog, amit meg kell tennie. Rendszeresen olvassa Isten 
Igéjét.37 Szerezz egy bibliát, és kezdjük a könyvében John. Olvassuk és 
tanulmányozzuk Isten Igéjét, mert ez fogja átalakítani az elméd.38 A 
másik dolog - időt imádkozott Istenhez minden nap. Tanulj meg hallgatni 
is. Ez az ösztöndíj. Így megtanulod, hogy ő szavát halljátok, időt töltsenek 
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vele.39 Beszélni akar veled így meg kell tanulni hallgatni is. Maradj távol 
azokat a dolgokat, hogy megszégyeníti Krisztust. Kérdezd meg a 
Szentlelket, hogy segítsen megtalálni egy helyet, ahol tanulhat Jézusról.40  
 
Örülök, hogy mi volt ez az együtt töltött időt. Örülök, hogy te adtad az 
életed az Úr. Te soha nem lesz ugyanaz. Grow a kegyelem és a tudás a mi 
Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus.41 
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