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(The Good News Message – Konkani) 
 

आमक ां फ वत ली ती ख्य स्त आपणें 
 

येश ूजीववत हुनहुुन्छ। येश ूमनुभुयो र फेरर उठ्नभुयो।1 येश ूफकेर आउनभुएको छ।2 
येश ू स्वर्कुो लागर् एक मात्र तररका हो।3 येश ू बचाउनहुुन्छ।4 येश ू लकूा 4 मा 
उल्ललखित सब ै काम र्न ु सक्षम हुनहुुन्छ।5 येश ू राजा हुनहुुन्छ, र उहााँको राज्य 
हो।6 यस राज्यमा मात्र एक मात्र तररका फेरर जन्मन ुहो।7  
 

येश ूकू्रसमा मनुभुयो र उहााँको शरीरमा हरेक पाप ललनभुयो। उहााँको धारणाले हामी 
ननको पाछौं।8 उहााँ हाम्रो लागर् धेरैको सामना र्नुहुुन््यो, त्यसलेै हामी सदाको लागर् 
सधैंभरर बबताउन सक्थ्यौं।9 परमेश्वरले सांसारलाई धेरै पे्रम र्नुभुयो कक उहााँले हाम्रो 
पतु्र येशलूाई हाम्रो स्थानमा मन ु पठाउनभुयो।10 परमेश्वरले जान्नभुयो कक हामी 
मलूय नतन ुसक्थदैनौँ। मलूय ठूलो गथयो, र हामी कहहलय ैपरमेश्वरका स्तरहरू परूा 
र्न ुसकेनौँ।11 यसकारण येश ूआउनभुयो।  
 

येश ूवचन बोलनभुयो। येश ूमानव हुनभुयो।12 येश ूयस पृ् वीमा जानभुयो, र आफैले 
हरेक दिुाइ र अस्वीकृनतको अनभुव र्थे।13 उहााँ अस्वीकार र ननराश हुनहुुन््यो। 
कसलेै पनन उहााँलाई हेन ुचाहाँदैनन,्14 तैपनन उहााँले हाम्रो लागर् ठूलो काम र्नुभुयो: 
उहााँले हामीलाई वपतालाई कफता ु लमलाउनभुयो। ककनभने येशलेू के र्नुभुयो, हामी 
अब हामी परमेश्वरबाट अलर् रहन ु हुाँदैन। येश ू मनुभुयो त्यसलेै हामी फेरर फेरर 
वपतासाँर् सङ्र्ठन हुन सक्थछौं।15 येश ूहाम्रो मतृ्य ुभएको हुन सक्थछ।16 येश ूमाफुत, 

हामीसाँर् अनन्त जीवन छ।17 येशलेू हामीलाई माफुत पापको क्षमा र्नुभुयो।18 
येशमूा ववश्वास र्नेहरूले कहहलय ैसााँच्च ैमनेछैनन,् ककनकक येश ूजीवन बबताउनहुुने 
एक हुनहुुन्छ।19 येशलेू सबलैाई ववश्वास र्नुहुुन्छ जसले उहााँलाई ववश्वास र्दुछ।20 
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अनन त्यस अनन्त जीवनले त्यो क्षणमा तपाईलाई आफ्नो हृदयमा प्राप्त र्दुछ।21  

 

तपाईं स्वर्मुा जाने को लार्ी असल कामहरू वा कामहरू र्नु ुपदैन।22 तपाईंले र्नु ु
पछु सबलैाई येशमूा ववश्वास छ। उहााँको नाममा कल र्नुहुोस।् उहााँलाई बचाउन 
उहााँलाई सोध्नहुोस।् उहााँलाई छुटाउन उहााँलाई सोध्नहुोस।् उहााँ यहााँ हुनहुुन्छ। उहााँको 
आत्मा तपाईंलाई मदत र्न ुयहााँ छ। प्रभकुो नाउाँलाई बोलाउनहुोस।् येशलूाई पकुारा 
हदनहुोस,् र तपाईं मलु्क्थत पाउनहुुनेछ। ककनकी यहद तपाईं आफ्नो प्रभसुाँर् स्वीकार 
र्नुहुुन्छ कक येश ू हुनहुुन्छ र तपाईंको हृदयमा ववश्वास राख्नहुुन्छ कक परमेश्वरले 
मरेकाहरूलाई उठाउनभुयो, तपाईं मलु्क्थत पाउनहुुनेछ।23 तपाईं अनन्त जीवन हुनेछ। 
तपाईं परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको राज्यमा एक नार्ररक बन्नहुुनेछ।24 

परमेश्वरको राज्य अनन्त छ।25 परमेश्वरको राज्य अहहले यहााँ छ र सबलैाई 
उपलब्ध छ जुन येश ूर मलु्क्थतदाताको रूपमा येशलूाई ग्रहण र्नुहुुन्छ। येश ूस्वर्कुो 
लागर् एक मात्र तररका हो। स्वर्मुा कुन ै अन्य नाम छैन जसको द्वारा हामी 
मलु्क्थत पाउन सक्थछौं।26  

 

एक हदन, येश ूफकुनहुुनेछ। उहााँ फेरर आउदै हुनहुुन्छ।27 अनन एक हदन, उहााँले यस 
पृ् वीबाट शासन र्नेछन।्28 यो सन्देश तपाईंलाई डराउाँ दैन, वप्रय। यो सन्देश 
तपाईंलाई थाहा छ कक यो समय छोटो छ, र ख्रीष्टको कफती चााँडो छ। येश ूख्रीष्ट 
फेरर फकेर आउनहुुनेछ।29 म फेरर "फेरर" भन्न चाहन्छु ककनभने उनी एक पटक 
बच्चाको रूपमा आए, तर जब दोस्रो पटक आउनेछ, उहााँ ववजयी राजाको रूपमा 
आउनहुुनेछ।30  

 

अब तयार हुने समय हो, वप्रय लमत्र। अब सनु्न समय हो। अब समय हो। नतम्रो 
हृदय कडा नर्नुहुोस।् परमेश्वरको ववरुद्धमा नबनाउनहुोस।्31 आज उद्धारको हदन 
हो।32 अहहले एक क्षण ललनहुोस ् र प्रभलुाई आफैलाई उपज र्नुहुोस।् उसलाई 
आफ्नो जीवन हदनहुोस।् आफैलाई उहााँप्रनत समपणु र्नुहुोस।् उहााँ आजको लागर् 
यहााँ हुनहुुन्छ। उहााँलाई ननको पाने र्हहरो काम र्न ु आफ्नो हृदयलाई ननको 
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पानुहुोस ् र सब ै पापबाट सफा र्न ुअनमुनत हदनहुोस।् उहााँ सक्षम हुनहुुन्छ। उहााँ 
यहााँ हुनहुुन्छ। आउनहुोस ्साँर्ै प्राथनुा र्रौं:  
 

वप्रय येशू, म तपाईलाई मेरो सब ैपापहरूको क्षमालाई सोध्न चाहन्छु। म तपाईलाई 
बचाउछु। मलेै तपाईलाई मेरो पछाडड फकाएुाँ, तर अब म तपाईकहााँ आउछु। कृपया 
मलाई सब ैअधमबुाट शुद्ध पानुहुोस।् कृपया मलाई ननको पानुहुोस।् कृपया मेरो 
जीवनको हरेक के्षत्रमा मलाई ननको पानुहुोस।् सबभैन्दा महत्त्वपूण ुकुरा, कृपया लभत्र 
लभत्र ैआउनुहोस।् म नतमीलाई जान्न चाहन्छु। म तपाईंसाँर् सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। 
म नतम्र ै हुाँ। म तपाईंको सधैंभरर हुाँ, हे भर्वान, मेरो राजा। र म तपाईंको बाकी 
हदनका लागर् तपाईंलाई सेवा र्न ुछनौट र्दुछु। धन्यबाद, हे प्रभु, मेरो लागर् मनु ुर 
मलाई बचाउनुको लागर्। मलेै तपाईंको लागर् र्रेको सबलैाई प्राप्त र्दुछु। म 
सदाको लागर् तपाईंलाई सधैंको लार्ी आशा र्दुछु। एमेन।  
 

वप्रय भाइबहहनीहरू, अब तपाईंले यो प्राथनुा प्राथनुा र्नुभुयो र येशलूाई तपाईंको 
हृदयमा प्राप्त र्नुभुयो, ववश्वासद्वारा, अब तपाईं ख्रीष्टमा नयााँ सलृ्ष्ट हुनहुुन्छ।33 

तपाईं अब न ै हुनहुुन्न। तपाईं अब त्यो व्यल्क्थत हुनहुुन्न जुन तपाईं केही लमनेट 
अनि हुनहुुन््यो; येश ू अहहले तपाईंको हृदयमा हुनहुुन्छ।34 के उहााँ अचम्मको 
अचम्मको कुरा हो। हो, पववत्र आत्मा नतम्रो साथ छ। उहााँले तपाईंलाई अर्ुवाई 
हदनहुुनेछ र तपाईलाई डोऱ्याउनहुुनेछ, तपाईले उहााँको सच्चाइमाफुत परमेश्वरको 
आर्मनबाट मार् ुदेिाउनहुुनेछ।35  

 

अब, त्यहााँ केही चीजहरू छन ्जुन तपाईंले र्नुपुदुछ: ननयलमत रूपमा परमेश्वरको 
वचन पढ्न।36 बाइबल पाउनहुोस,् र जॉन बकु र्नुहुोस।् परमेश्वरको वचन पढ्नहुोस ्
र अध्ययन र्नुहुोस ्ककनभने यसले तपाईंको हदमार् पररवतनु र्नेछ।37 अको कुरा: 
हरेक हदन भर्वानलाई प्राथनुा र्रररहनहुोस।् सनु्न पनन जान्नहुोस।् यो सङ्र्ठन 
हो। यो तपाईं कसरी उहााँको आवाज सनु्न लसक्थनहुुन्छ-उहााँसाँर् समय बबताएर।38 

उहााँलसत कुरा र्न ुचाहन्छु, त्यसलेै तपाईं पनन सनु्न लसक्थनपैछु। ती चीजहरूबाट 
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टाढा रहनहुोस ्जुन बेवकूफ ख्रीष्ट। पववत्र आत्मालाई सोध्नहुोस ्कक तपाईलाई एक 
ठाउाँ  िोज्न मद्दत पयुाुउनहुोस ्जहााँ तपाईं येशबूारे थप जान्न सक्थनहुुन्छ।39 मलाई 
धेरै िुशी छ कक हामी साँर् ैयो साँर् ैगथयो। मलाई धेरै िुशी छ तपाईंले आफ्नो 
प्रभलुाई जीवन हदनभुयो। तपाईं कभी पनन त्यहह हुनेछैन। हाम्रो प्रभ ुर मलु्क्थतदाता 
येश ूख्रीष्टको अनगु्रह र ज्ञानमा बढाउनहुोस।्40
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2 जन 14:2, 3 
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30 प्रकाश 1:5 

31 हहब्रू 3:15 
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