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(The Good News Message – Mizo Chin) 
 

Pakhatin Min Rawn Hrilh 
 

Isua ir dzīvs. Isua nomira un atkal palielinājās.1 Isua nāk atpakaļ.2 Isua ir vienīgais veids, kā debesīs.3 

Isua saglabā.4 Isua ir iespēja darīt visu, kā minēts 4 Lūks.5 Isua ir karalis, un viņš ir karaļvalsti.6 

Vienīgais veids, kā uz šo Karaliste ir piedzimtu no jauna.7  

 

Isua nomira pie krusta, un ņēma katru grēks uz viņa ķermeni. Ar viņa svītrām mēs dziedināti.8 

Viņš cieta ļoti mums visiem, lai mēs varētu pavadīt mūžību ar viņu uz visiem laikiem.9 

Pathianin mīlēja pasauli tik daudz, ka viņš nosūtīja viņa dēls Isua, lai mirst mūsu vietā.10 

Pathianin zināja, ka mēs nevarētu maksāt cenu. Cena bija liels, un mēs nekad varētusatikt Pathianin 

ir standarti.11 Tas ir iemesls, kāpēc atbraucu Isua.  

 

Isua ir vārds, kas lika miesu. Isua kļuva cilvēks.12 

Isua gāja šo zemi, un pieredzējuši jebkāda veida sāpes un noraidījums, uz sevis.13 

Viņš bija noraidījis un nicināja. Neviens gribēja pat skatīties uz viņu,14 

Tomēr viņš ir lieliska lieta par mums: viņš samierināmas mums atpakaļ tēvs. Sakarā ar 

to, ko izdarīja Isua, mums vairs nav iespējams nodalīt no Pathianin. Isua nomira, laimēs varētu atkal būt sad

raudzība ar tēvu.15 Isua nomira tāpēc, ka mums varētu būt dzīvi.16 Caur Isua, mēs dabūtu mūžīgo dzīvību.17 

Caur Isua, mums ir grēku piedošanu.18 

Tiem, kuri tic Isua nekad patiešām mirs, jo Isua ir tas, kurš dod dzīvību.19 

Isua visiem, kas tic viņam dod dzīvību.20 Un ka mūžīgā dzīve sākas brīdī, kad jūs saņemat viņu savā sirdī.21  

 

Jums nav to darīt labus darbus vai darbus nokļūt debesīs.22 Viss, 
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kas jums ir jādara ir ticēt Isua. Aicināt uz viņa vārda. Lūgt viņam ietaupīt. Pajautāt, lai sniegtu jums. Viņš ir š

eit. Viņa gars ir šeit, lai palīdzētu jums. Pieaicināt kungavārdu. Aicinām Isua, un tu būsi glābta. Ja jūs grēkus 

ar savu muti, ka Isua ir kungs undomāt savā sirdī, ka Pathianin viņu uzmodinājis no mirušiem, tu būsi glābt

a.23 Jums būs mūžīgo dzīvi. Jūs kļūsiet Pathianin Pathianin ir Karalistes pilsoņa bērns.24 Pathianin 

ir Karaliste nav mūžīgs.25 Pathianin 

ir Karaliste ir šeit, tagad un ir pieejams visiem, kuri saņem Isua kā kungu un glābēju. Isua ir vienīgais veids, k

ā debesīs. Tur ir cits nosaukums zem debesīm, ar kuru mēs varam tikt glābti.26  

 

Kādu dienu atgriezīsies Isua. Viņš atkal atgriezīsies.27 Un kādu dienu viņš kārtulu un valdīt no šīs zemes.28 

Šis ziņojums ir nav skandāla jums, dārgie vienu. Šis ziņojums ir ļaut jums zināt, ka laika ir maz, un drīz ir Kr

ista ir atpakaļ. Isua Krista atgriezīsies vēlreiz.29 

Es saku "atkal" jo reizi ieradies kā mazs bērns, bet tad, kad viņš nāk otrreiz, viņš nākskā iekarošana karalis.30  

 

Tagad ir laiks, lai būtu gatava, dārgais draugs. Tagad ir laiks, lai klausītos. Tagad ir laiks. Nav nocietināt sirdi

. Nav sacelšanās pret Pathianin.31 Šodien ir diena pestīšanu.32 

Veltiet brīdi laika, tiesības tagad un dot sevi kungam. Atdod viņam savu dzīvi. Pats viņam padotos. Viņš ir šei

t jums šodien. Ļaut viņam dziļi sadzīšana darbu — 

sadzīšanajūsu sirdi un tīrīšanas jūs no visiem grēkiem. Viņš ir spējīgs. Viņš ir šeit. Pieņemsim, lūdzieties kopā

:  

 

Cienījamie Isua, es aicinu jūs, lai piedod man visus manus grēkus. Es aicinu jūs, lai saglabātu mani. Ir ieslēgts

 manu muguru, bet tagad es nāku pie jums. Lūdzu mani attīra no visiem unrighteousness. Lūdzu dziedēt ma

ni. Lūdzu, dziedēt mani visās jomāspar manu dzīvi. Vissvarīgākais, lūdzu nākt dzīvot manī. Es gribu, lai jūs z

ināt. Es gribubūt attiecības ar jums. Es esmu tavs. Es esmu jūsu forever, manu Pathianin, valdniek;un izvēlēti

es, lai kalpotu jums par pārējo manu dienas. Paldies, kungs, par mani un glābšanas mani mirst. Es 

varu saņemt visu, kas jums ir par mani. Es ar nepacietību gaidu uz mūžu būt kopā ar tevi. Āmen.  
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Dārgie brāļi un māsas, tagad, 

kad esat lūdzis šo lūgšanu un saņēmis Isua savā sirdī, ticībā, tagad esat jaunu radīšanu, Krista.33 

Jums vairs nav tas pats. Jūs vairs šai personai bija pāris minūtēm; Isua tagad ir tava sirds.34 

Brīnišķīgi ir tas, ka viņa gars ir ar jums. Jā, Svētais Gars ir ar jums. Viņš novest jūs unpalīdzēs jums rāda ceļu 

caur savu patiesību, kas nāk no Pathianin.35  

 

Tagad tur ir dažas lietas, kas jums jādara: regulāri lasīt Word Pathianin.36 

Iegūt Bible un Jāņa grāmata sākt. Lasīt un studiju Pathianin vārdu, jo kas pārveidos savas domas.37 Vēl 

viena lieta: pavadīt laiku Dievu Pathianin, katru dienu. Mācīties klausīties, kā labi.Tas ir sadraudzība. Tas ir, 

kā jūs uzzināt, lai dzirdētu viņa balsi — pēc pavadīt laiku kopā ar viņu.38 

Viņš vēlas runāt ar jums, lai jums jāiemācās klausīties pārāk. Apturēt prom no tām lietām, kas pakļauj 

negodam Krista. Lūdziet Svēto Garu, lai palīdzētu jums atrast vietu, kur jūs varat uzzināt vairāk par Isua.39 

Es esmu tik priecīgs, mums bija šis laiks kopā. Es esmu tik priecīgs jums sniedza savudzīvi Kungam. Jums ne

kad nebūs tāds pats. Augt žēlastību un zināšanas par mūsu Kunga un Pestītāja Isua Krista.40

 
                                                           
1 Ivakatakila 1:18 
2 Joni 14:2, 3 
3 Joni 14:6 
4 Cakacaka 4:12 
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8 Joni 19:30, 1 Pita 2:24 
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14 Aisea 53:3 
15 Roma 5:10, Kolosa 1:19-22 
16 Joni 10:10 
17 Joni 10:27-30 
18 1 Joni 2:2 
19 Joni 11:25, 26 
20 1 Joni 5:11-12 
21 Roma 10:9-10 
22 Efeso 2:8-9 
23 Roma 10:9-10 
24 Joni 3:3, Filipai 3:20, 21 
25 Taniela 4:3, Lūks 1: 32, 33 
26 Cakacaka 4:12 
27 Ivakatakila 1:8 
28 Sakaraia 14:4, 9 
29 Ivakatakila 22:12, 13 
30 Ivakatakila 1:5 
31 Iperiu 3:15 
32 2 Korinica 6:2 
33 2 Korinica 5:17 
34 Kalatia 4:6 
35 Joni 16:13, 14 
36 2 Timoci 2:15 
37 Iperiu 4:12 
38 Joni 10:27 
39 Joni 14:15-17, Iperiu 10:25 
40 2 Pita 3:18 


