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კარგი შეტყობინება 
 
 

იესო ცოცხალია.1 იესო მოკვდა და აღდგა კვლავ.2 იესო ბრუნდება.3 იესო 

არის ერთადერთი გზა სამოთხეში.4 იესო ზოგავს.5 იესო შეუძლია 

ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, როგორც აღნიშნული ლუკა 4.6 იესო არის 

მეფე და მას აქვს სამეფო.7 ერთადერთი გზა ამ სამეფოს უნდა ხელახლა 

დაიბადა.8  

 
იესო ჯვარზე გარდაიცვალა და მიიღო ყველა ცოდვა მისი სხეული. მისი 

ზოლებით ჩვენ განკურნა.9 მან განიცადა დიდად ჩვენთვის ყველა ასე რომ 

ჩვენ ვერ ატარებენ მარადისობა მასთან სამუდამოდ.10 ღმერთი გვიყვარს 

მსოფლიოს იმდენად, რომ მან მისი შვილი იესო სიკვდილს ჩვენი 

ადგილი.11 ღმერთმა იცოდა, რომ ჩვენ ვერ გადაიხადოს საფასური. ფასი 

იყო და ჩვენ ვერასოდეს ვერ ხვდებიან ღვთის სტანდარტებს. სწორედ 

ამიტომ, მოვიდა იესო.12  
 
იესო არის ვორდ გააკეთა ხორცი. იესო გახდა ადამიანი.13 იესო დადიოდა 

დედამიწაზე და გამოცდილი ყველა ფორმის ტკივილი და უარის 

საფუძველზე თავს.14 მან უარი განაცხადა და. არავის არ უნდოდა კი 

                                                           
1 გამოცხადება 1:18 
2 გამოცხადება 1:18 
3 ჯონ 14:2, 3 
4 ჯონ 14:6 
5 აქტები 4:12 
6 ლუკა 4:18, 19 
7 ჯონ 18:36, 37 
8 ჯონ 3:5, 6 
9 ჯონ 19:30, 1 პიტერ 2:24 
10 ესაია 53:3, 4 
11 ჯონ 3:16, გალათიანს 3:13 
12 რომაელები 3:23, 24 
13 ჯონ 1:14 
14 ებრაელთა 4:15 
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გამოიყურება მას ჯერ მან დიდი ჩვენთვის.15 მან შეჯერებული დაბრუნება 

მამა. 
 
იმის გამო, რომ ის, რაც იესოს, ჩვენ აღარ იქნება გამოყოფილი ღმერთი. 

იესო მოკვდა, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ აქვს პროგრამა, 

რომლის მამა.16 იესო მოკვდა ისე, რომ ჩვენ შეგვეძლო ცხოვრება.17 იესო, 

ჩვენ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე.18 იესო, ჩვენ პატიება ცოდვა.19 ვისაც 

სჯერა, იესო არასოდეს მართლაც იღუპება იმის გამო, რომ იესო არის ის, 

ვინც აძლევს ცხოვრებაში.20 იესო გვაძლევს ცხოვრების ყველა, ვისაც 

სჯერა მისი.21 და ეს საუკუნო სიცოცხლე იწყება იმ მომენტიდან, მიიღებთ 

მას შენს გულს.22 

 
თქვენ არ უნდა გავაკეთოთ კარგი საქმეების ან საქმეები მისაღებად 

სამოთხეში.23 ყველა ამისათვის არის სჯერა იესო. მოვუწოდებთ მისი 

სახელი. დასვით მას გიშველის. ვკითხე მიწოდება თქვენ. ის არის აქ. მისი 

სული აქ არის დაგეხმაროთ. მოვუწოდებთ სახელი უფლისა. 

მოვუწოდებთ იესო და თქვენ შეინახება. თუ თქვენ ვაღიაროთ თქვენი 

პირის ღრუს, რომ იესო არის უფალი და გვჯერა შენი გული რომ ღმერთმა 

დააყენა მას მკუდრეთით, თქვენ შეინახება.24 თქვენ ჰქონდეს საუკუნო 

სიცოცხლე. თქვენ გახდება ბავშვს ღვთის მოქალაქე ღვთის სამეფოს.25 

ღვთის სამეფოს მარადიულია.26 ღვთის სამეფოს აქ არის და 

ხელმისაწვდომია ყველა, ვინც მიიღებს იესო, როგორც უფალი და 

                                                           
15 ესაია 53:3 
16 რომაელები 5:10, ცოლოსსიანს 1:19-22 
17 ჯონ 10:10 
18 ჯონ 10:27 
19 1 ჯონ 2:2 
20 ჯონ 11:25, 26 
21 1 ჯონ 5:11, 12 
22 რომაელები 10:9 
23 ეფესელთა 2:8, 9 
24 რომაელები 10:9 
25 ჯონ 3:3, ფჰილიფფიანს 3:20, 21 
26 დანიელ 4:3, ლუკა 1:32, 33 
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მხსნელი. იესო არის ერთადერთი გზა სამოთხეში. არ არსებობს სხვა 

სახელი, სამოთხეში, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია შეინახება.27  

 
ერთ დღეს იესო დაბრუნდება. იგი ბრუნდება ისევ.28 და ერთ დღეს, ის 

წესი და ზეიმობდეს ამ დედამიწაზე.29 ეს წერილი არ თქვენ შეგაშინოთ 

ძვირფასო ერთი. ეს წერილი, რათა თქვენ იცით, რომ არის მოკლე და 

ქრისტეს დაბრუნების არის მალე. იესო, ქრისტე, დაბრუნდება ისევ.30 მე 

ვიმეორებ, რადგან მოვიდა ერთხელ, როგორც ბავშვი, მაგრამ როდესაც ის 

მოდის მეორედ, ის მოვა როგორც დაპყრობის მეფე.31 

 
ახლა დროა იქნება მზად ძვირფასო მეგობარო. ახლა დროა მოსმენა. ახლა 

დროა. ნუ შენს გულს. არ მეამბოხე წინააღმდეგ ღმერთი.32 დღეს არის 

დღეს გადარჩენისათვის.33 მიიღეთ მომენტში ახლავე და გამოიღო თავს 

უფალს. მას თქვენს ცხოვრებაში. დანებდე თავს მას. ის აქ თქვენ დღეს. 

მისცა გავაკეთოთ ღრმა მუშაობა სამკურნალო - სამკურნალო თქვენი 

გული და გამწმენდი თქვენ ყველა ცოდვა. მას შეუძლია. ის არის აქ. 

მოდით, ერთად ლოცულობენ. 

 
ძვირფასო იესო. გთხოვთ აპატიებს მე ყველა ჩემი ცოდვები. გთხოვთ, 

ახალი. მე არ აღმოჩნდა ჩემი დაბრუნება, მაგრამ ახლა მე მოვედი 

თქვენთან. გთხოვთ გაწმენდის ჩემს ყველა. გთხოვთ მოშუშებისა მე. 

გთხოვთ მოშუშებისა მე ყველა მიმართულებით ჩემს ცხოვრებაში. რაც 

მთავარია, გთხოვთ მოდის ცხოვრება ფარგლებში მე. მინდა ვიცი. მინდა 

აქვს ურთიერთობა თქვენ. მე ვარ თქვენი. მე ვარ თქვენი სამუდამოდ ჩემი 

ღმერთი, ჩემი მეფე და მე არჩევანის ემსახურება თქვენ დანარჩენი ჩემი 

დღე. გმადლობთ, უფალო, ამისთვის კვდება ჩემთვის და გადარჩენის მე. 

                                                           
27 აქტები 4:12 
28 გამოცხადება 1:8 
29 ზაქარია 14:4, 9 
30 გამოცხადება 22:12, 13 
31 გამოცხადება 1:5 
32 ებრაელთა 3:15 
33 2 კორინთელთა 6:2 
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მივიღებ ყველა რომ თქვენ ჩემთვის. მე მჯერა, რომ, როგორც თქვენ 

სამუდამოდ. მენ. 

 
ძმებო და დებო, ახლა, რომ თქვენ არ ლოცულობდა ეს ლოცვა და მიიღო 

იესო თქვენი გულის რწმენით, თქვენ ახლა ახალი შექმნა ქრისტე.34 თქვენ 

ხართ აღარ იგივე. თქვენ ხართ აღარ, რომ ადამიანი იყო, რამდენიმე 

წუთის წინ. იესო არის გულში.35 რა არის შესანიშნავი ის არის, რომ მისი 

სული თქვენთან ერთად. დიახ, სულიწმინდის არის თქვენთან ერთად. 

იგი ხელს შეუწყობს თქვენ და დაგეხმარებათ, გიჩვენებთ გზა თავისი 

სიმართლე რომ მოდის ღმერთი.36  

 
ახლა არის რამდენიმე რამ, რაც უნდა გააკეთოს. კითხულობს სიტყვა 

ღმრთისა.37 მიიღეთ ბიბლია და დაიწყება წიგნი ჯონ. წაკითხვა და სწავლა 

სიტყვა ღმრთისა, რადგან, რომელიც გარდაქმნის თქვენს გონებაში.38 

კიდევ ერთი რამ - დროის გასატარებლად, ლოცვით ღმერთს ყოველ დღე. 

ისწავლე მოსმენა, ასევე. ეს არის პროგრამა. ეს არის, თუ როგორ 

ვისწავლოთ მოისმინოს მისი ხმა, რომელსაც ხარჯავს დროს მასთან.39 მას 

სურს საუბარი ასე უნდა ვისწავლოთ მოსმენა ძალიან. მოხვდეს ის რაც 

შერცხვენისათვის ქრისტე. დასვით სულიწმინდის დაგეხმაროთ იპოვოს 

ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ვრცლად იესო.40  

 
მე ვარ, ასე რომ მოხარული ვარ, რომ ჩვენ გვქონდა ამ დროს ერთად. მე 

ვარ, ასე რომ მოხარული ვარ, თქვენ მისცა თქვენი ცხოვრება უფალს. 

თქვენ არასოდეს არ იქნება იგივე. ზრდა საშეღავათო და ცოდნა უფლისა 

ჩუენისა და მაცხოვრისა იესუ ქრისტესითა.41 

                                                           
34 2 კორინთელთა 5:17 
35 გალათიანს 4:6 
36 ჯონ 16:13, 14 
37 2 თიმოთჰი 2:15 
38 ებრაელთა 4:12 
39 ჯონ 10:27 
40 ჯონ 14:15-17, ებრაელთა 10:25 
41 2 პიტერ 3:18 


