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(The Good News Message – Tiddim Chin) 
 

Kiangpan Mawhmaisakna Ngah 
 

Jesu on elus. Jesu suri ja üles tõusnud.1 Jesu tuleb tagasi.2 Jesu on ainus tee taevasse.3 Jesu salvestab.4 

Jesu suudab kõike nagu Luke 4 nimetatud.5 Jesu on kuningas ja tal on Kuningriik.6 

Arvesse selle Kuningriigi ainus võimalus on sündida uuesti.7  

 

Jesu suri ristil ja võttis iga patt oma keha pärast. Tema triibud me terveks.8 Ta kannatas väga, nii 

et me võiksime igavesti temaga igavesti.9 

Pasian armastas maailma nii palju, et ta saatis oma poja Jesu surema meie asemel.10 

Pasian teadis, et me ei maksa. Parim hind ja me võiks kunagi kokku Pasian's standarditele.11 

Sellepärast Jesu tuli.  

 

Jesu on sõna lihaks. Jesu sai inimene.12 Jesu kõndis siin maa 

peal ja kogenud igasuguse valu ja tagasilükkamise enda.13 Ta oli tagasi 

lükatud ja põlatud. Tahtsin talle, Vaata14 

kuid ta tegi meile suur asi: ta lepitada meid tagasi isa. Kuna Jesu ei meil enam eraldada Pasian. Jesu suri, et 

saaksime uuesti osadus isa.15 Jesu suri nii, et me võiks olla elu.16 Jesu, läbi meil on igavene elu.17 

Läbi Jesu, meil on patu andeks.18 Need, kes usuvad Jesu kunagi sureb, kuna Jesu on see, kes annab elu.19 

Jesu annab elu kõigile, kes temasse usuvad.20 Ja et igavene elu hakkab talle sisse, kuvatakse hetkel.21  

 

Teil teha head tööd või tegusid, et saada taevasse.22 

Kõik, mida selleks vaja on, usu Jesu. Kutsuda nn. Küsida temalt, et säästa. Küsida temalt, et pakkuda teile. Ta

 on siin. Tema vaim on siin aidata teil. Kutsun Issanda nime.Kutsuda Jesu, ja sa saad päästetud. Kui sa oma su

uga seda Jesu on Issanda ja usuvad oma südames, et Pasian äratas ta surnuist, sa saad päästetud.23 

On teil igavene elu. Siis saab laps Pasian, Pasian's Kingdom kodanik.24 Pasian tema Kuningriik on igavene.25 

Pasian's on nüüd siin ja on kättesaadav kõigile, kes saavad Jesu Issanda ja Päästja. Jesu on ainus tee taevas

se. Ei ühtegi teist nime, millega me salvestamist taeva all.26  
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Ühel päeval Jesu tagasi. Ta tuleb tagasi jälle.27 Ja ühel päeval ta artikkel ja valitsevad siin maa peal.28 

See teade ei ole hirmutada teid, kallis üks. See teade on teile teada, et aeg on lühikeja Khazih's on varsti. Jes

u ka Khazih tagasi uuesti.29 

Ma ütlen "uuesti", sest ta tuli kord nagu beebi, aga kui ta tuleb teist korda, ta tulebkui võidab kuningas.30  

 

Nüüd on aeg valmis, kallis sõber. Nüüd on aega kuulata. Nüüd on aeg. Ei oma südame kõvaks. Ei mässuliste v

astu Pasian.31 Täna on päeval lunastus.32 

Võta aeg praegu ja annavad ise Issandale. Talle oma elu. Loovutab ise talle. Ta on siin teile täna. Ta sügav töö

 tervendav — südant tervendav ja puhastus te patust. Ta suudab. Ta on siin. Palvetagem üheskoos:  

 

Kallis Jesu, ma palun teil andeks kõik minu patud. Ma palun teil päästa. Keerasin mutagasi sa, kuid nüüd ma t

ulen teile. Palun puhastada mind kõigest ülekohtust. Palunmind terveks. Igas valdkonnas mu elu terveks mind. 

Kõige tähtsam, palun tule elama minu sees. Ma tahan teile teada. Ma tahan olla suhe. Ma olen sinu. Ma olen si

nu forever, mu Pasian, mu kuningas; ja ma valin teid mu päeva lõpuni. Aitäh, Issand, minu ja säästa mind sure

mas. Saan teil on minu jaoks. Ootan oleks teiega igavesti. Aamen.  

 

Kallid vennad ja õed, on see palve palvetas ja sai Jesu sisse, usust, teil on nüüd uus loodu Khazih.33 

Te ei ole enam sama. Sul on see inimene olite paar minutit tagasi; Jesu praegu omasüdames.34 

Imeline on see, et tema vaim on sinuga. Jah, Püha Vaim on sinuga. Ta teid ja teid näitab teile teed läbi tema tõ

de, mis pärineb Pasian.35  

 

Nüüd on mõned asjad, mida peate tegema: regulaarselt lugeda sõna Pasian.36 

Saada Piibli ja alustada raamatu John. Lugeda ja uurida Pasian sõna, sest, mis muudab meelt.37 

Teine asi: veeta aega palvetades Pasian iga päev. Siin on ka kuulata. See on osadus.See on, kuidas sa õpid, et

 kuulda tema häält — veetes aega temaga.38 Ta tahab sinuga rääkida, nii 

et sa pead õppima kuulata ka. Need asjad, mis häbi Khazih eemale. Palun otsida koht, kus saab õppida rohke

m sellest Jesu Püha Vaimu.39 

Ma olen nii õnnelik, et meil oli seekord kokku. Ma olen nii õnnelik, sa andsid oma elu Issandale. Te ei saa kuna

gi sama. Kasvada armus ja teadmisi meie Issanda ja Päästja Jesu Khazih.40
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