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ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂದ ೇಶ 

 
 
ಜೇಸಸ್ ಜೇವಂತವಾಗಿವ .1 ಯೇಸುವಿನ್ ಮರಣ ಮತುು ಮತ್ ು ಗುಲಾಬಿ.2 ಜೇಸಸ್ ಮತ್ ು 
ಶಿಬಿರಗಳು.3 ಜೇಸಸ್ ಸವಗಗಕ್ ೆ ಮಾತರ ಸಾಧ್ೂ.4 ಜೇಸಸ್ ಉಳಿಸುತುದ .5 ಜೇಸಸ್ ಲ್ಯೂಕ್ 4 
ಪ್ರಸಾುಪಿಸಲಾಗಿದ  ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧ್ೂವಾಗುತುದ .6 ಜೇಸಸ್ ಕಂಗ್ ಮತುು 
ಅವರು ರಾಜ್ೂವಂದನ್ುೂ ಹ ಯಂದಿದ .7 ಈ ರಾಜ್ೂವನ್ುೂ ಮಾತರ ಮತ್ ು ಜ್ನಿಸಿದ ಆಗಿದ .8  

 
ಜೇಸಸ್ ಅಡಡ ಮರಣ ಮತುು ಅವನ್ ದ ೇಹದ ಮೇಲ  ಪ್ರತಿ ಪಾಪ್ ತ್ ಗ ದುಕ್ ಯಂಡಿತು. ಅವರ 
ಪ್ಟ್ ೆಗಳ ಮಯಲ್ಕ ನಾವು ವಾಸಿಯಾದ ಮಾಡಲಾಗುತುದ .9 ನಾವು ಶಾಶವತವಾಗಿ ಆತನ ಯಂದಿಗ  
ಶಾಶವತತ್  ಖರ್ುಗ ಆದದರಂದ ಅವರು ನ್ಮಗ  ಎಲಾಲ ಹ ರ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿತು.10 ದ ೇವರ ತುಂಬಾ 
ತನ್ೂ ಮಗನ್ ಜೇಸಸ್ ನ್ಮಮ ಸಥಳದಲ್ಲಲ ಸಾಯುವ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಶವದ ಇಷ್ೆವಾಯಿತು.11 ದ ೇವರ 
ನಾವು ಬ ಲ  ಪಾವತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದದರು. ಬ ಲ  ಉತುಮ ಮತುು ನಾವು ದ ೇವರ 
ಮಾನ್ದಂಡಗಳಿಗ  ಸಾಧ್ೂವಿಲ್ಲ. ಜೇಸಸ್ ಬಂದಿತು ಅದಕ್ಾೆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಲದ .12  

 

                                                           
1 ರೆವೆಲೆಶನ್ 1:18 

2 ರೆವೆಲೆಶನ್ 1:18 

3 ಶೌಚಗೃಹ 14:2, 3 

4 ಶೌಚಗೃಹ 14:6 

5 ಕಾಯಿದೆಗಳು 4:12 

6 ಲ್ಯೂಕ್ 4:18, 19 

7 ಶೌಚಗೃಹ 18:36, 37 

8 ಶೌಚಗೃಹ 3:5, 6 

9 ಶೌಚಗೃಹ 19:30, 1 ಕಾಣದಾಗು 2:24 

10 ಇಸೆೈಹ್ 53:3, 4 

11 ಶೌಚಗೃಹ 3:16, ಗಲಾಷಿಯನ್್ 3:13 

12 ರೆಯೋಮನ್ನರು 3:23, 24 
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ಜೇಸಸ್ ಪ್ದಗಳ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಸವನ್ುೂ ಆಗಿದ . ಏಸುಕರಸು ಮನ್ುಷ್ೂ ಆಯಿತು.13 ಜೇಸಸ್ ಈ 
ಭಯಮಿಯ ಹ ಯರನ್ಡ ದರು ಮತುು ಸವತಃ ಅವನ ೇ ಮೇಲ  ನ ಯೇವು ಮತುು ನಿರಾಕರಣ ಯ ಪ್ರತಿ 
ರಯಪ್ ಅನ್ುಭವ.14 ನಿರಾಕರಸಿದ ಮತುು ತಿರಸಾೆರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾರಯ ಕಯಡ ಅವನ್ 
ಮೇಲ  ನ ಯೇಡಲ್ು ಬಯಸಿದದರು ಇನ್ಯೂ ಅವರು ನ್ಮಗ  ಮಹಾನ್ ವಿಷ್ಯ ಮಾಡಿದರು.15 

ಅವರು ತಂದ ಯ ನ್ಮಮನ್ುೂ ಮತ್ ು ಒಂದಾದರು. 
 

ಏಕ್ ಂದರ  ಜೇಸಸ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ, ನಾವು ಇನ್ುೂ ಮುಂದ  ದ ೇವರ ಪ್ರತ್ ೂೇಕಸಿ ಮಾಡಬ ೇಕು. 
ಜೇಸಸ್ ನಾವು ಮತ್ ಯುಮಮ ತಂದ ಯ ಜ ಯತ್  ಫ ಲ ಯೇಷಿಪ್ ಹ ಯಂದಿವ  ಆದದರಂದ ಮರಣ.16 

ಜೇಸಸ್ ನಾವು ಜೇವನ್ ಪ್ರದ ಯಿಂದ ನಿಧ್ನ್ರಾದರು.17 ಯೇಸುವಿನ್ ಮಯಲ್ಕ, ನಾವು ಶಾಶವತ 
ಜೇವನ್.18 ಯೇಸುವಿನ್ ಮಯಲ್ಕ, ನಾವು ಪಾಪ್ಗಳಿಗ  ಕ್ಷಮ ಹ ಯಂದಿವ .19 ಯೇಸುವಿನ್ ಜೇವನ್ 
ನಿೇಡುತುದ  ಯಾರು ಒಂದು ಏಕ್ ಂದರ  ಜೇಸಸ್ ನ್ಂಬಿಕ್  ಯಾರು ನಿಜ್ವಾಗಿಯಯ ಸಾಯುವ 
ಎಂದಿಗಯ.20 ಜೇಸಸ್ ಅವರನ್ುೂ ನ್ಂಬುವ ಜೇವನ್ ನಿೇಡುತುದ .21 ಮತುು ಶಾಶವತ ಬದುಕನ್ುೂ 
ನಿಮಮ ಹೃದಯ ಅವನ್ನ್ುೂ ಸಿವೇಕರಸಲ್ು ಕ್ಷಣ ಪಾರರಂಭವಾಗುತುದ .22 

 
ನಿೇವು ಸವಗಗದಲ್ಲಲ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಲ್ು ಸತ್ಾೆಯಗ ಅಥವಾ ಕ್ಾಯಗಗಳನ್ುೂ ಮಾಡಲ್ು ಹ ಯಂದಿಲ್ಲ.23 

ನಿೇವು ಏನ್ು ಎಲ್ಲ ಜೇಸಸ್ ನ್ಂಬಿಕ್  ಇದ . ಅವನ್ ಹ ಸರು ಮೇಲ  ಕ್ಾಲ್. ನಿೇವು ಉಳಿಸಲ್ು 

                                                           
13 ಶೌಚಗೃಹ 1:14 

14 ಹೋಬ್ಯೂ 4:15 

15 ಇಸೆೈಹ್ 53:3 

16 ರೆಯೋಮನ್ನರು 5:10, ಕಾಲೆಯೋಸ್್ಿಂಸ್ 1:19-22 

17 ಶೌಚಗೃಹ 10:10 

18 ಶೌಚಗೃಹ 10:27 

19 1 ಶೌಚಗೃಹ 2:2 

20 ಶೌಚಗೃಹ 11:25, 26 

21 1 ಶೌಚಗೃಹ 5:11, 12 

22 ರೆಯೋಮನ್ನರು 10:9 

23 ಎಫೆಸ್ಯನ್್ 2:8, 9 
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ಅವನ್ನ್ುೂ ಕ್ ೇಳಿ. ನಿೇವು ನಿೇಡುವಂತ್  ಅವರನ್ುೂ ಕ್ ೇಳಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಲ. ತನ್ೂ ಸಿಿರಟ್ ನಿೇವು 
ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಲದ . ಲಾಡ್ಗ ಹ ಸರನ್ುೂ ಮೇಲ  ಕ್ಾಲ್. ಜೇಸಸ್ ಮೇಲ  ಕ್ಾಲ್ ಮತುು ನಿೇವು 
ಉಳಿಸಲಾಗಿದ . ನಿೇವು ದ ೇವರು ಸತು ಅವನ್ನ್ುೂ ಬ ಳ ಸಿದರು ಎಂದು ನಿಮಮ ಹೃದಯ ಜೇಸಸ್ 
ಲಾಡ್ಗ ಎಂದು ನಿಮಮ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿಪಿಿಕ್ ಯಂಡ ಮತುು ನ್ಂಬಿದರ , ನಿೇವು ಉಳಿಸಲಾಗಿದ .24 

ನಿೇವು ಶಾಶವತ ಜೇವನ್ ಹ ಯಂದಿರುತುದ . ನಿೇವು ದ ೇವರು, ದ ೇವರ ಸಾಮಾರಜ್ೂದಲ್ಲಲ ನಾಗರಕ 
ಮಗುವಿನ್ ಪ್ರಣಮಿಸುತುದ .25 ದ ೇವರ ಸಾಮಾರಜ್ೂದ ಶಾಶವತ ಆಗಿದ .26 ದ ೇವರ ರಾಜ್ೂವನ್ುೂ 
ಈಗ ಇಲ್ಲಲದ  ಮತುು ಲಾಡ್ಗ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಯೇಸು ಪ್ಡ ಯುವ ಎಲಾಲ ಲ್ಭೂವಿದ . ಜೇಸಸ್ 
ಸವಗಗಕ್ ೆ ಮಾತರ ಸಾಧ್ೂ. ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮಯಲ್ಕ ಸವಗಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವುದ ೇ ಹ ಸರು 
ಇದ .27  

 
ಒಂದು ದಿನ್ ಜೇಸಸ್ ತ್ ಯೇರಸುವುದು. ಅವರು ಮತ್ ು ಶಿಬಿರಗಳು.28 ಮತುು ಒಂದು ದಿನ್, ಅವರು 
ಆಳುವ ಮತುು ಈ ಭಯಮಿಯಿಂದ ಎತುರವಾದುದ ಂದು ಹ ಗಗಳಿಕ್ ಗ  ಮಾಡುತುದ .29 ಈ 
ಸಂದ ೇಶವನ್ುೂ ಒಂದು ಪಿರಯ ನಿೇವು ಹ ದರಸುವ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂದ ೇಶವನ್ುೂ ನಿೇವು ಆ ಸಣಣ ಮತುು 
ಕರಸುನ್ ತಂದ ಯ ರಟನ್ಗ ಶಿೇಘ್ರದಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿ ಆಗಿದ . ಜೇಸಸ್, ಕ್ ೈಸು ಮತ್ ು ಮತ್ ು.30 ಅವರು ಬ ೇಬಿ 
ಬಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎರಡನ ೇ ಬಾರಗ  ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಕಯಡಲ ೇ ಕಂಗ್ ಬರುತುದ  
ಏಕ್ ಂದರ  ಮತ್ ು ಮತ್ ು ಹ ೇಳುತ್ಾುರ .31 

 

                                                           
24 ರೆಯೋಮನ್ನರು 10:9 

25 ಶೌಚಗೃಹ 3:3, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಂಸ್ 3:20, 21 

26 ಪ್ಾೂಜ್ಞ 4:3, ಲ್ಯೂಕ್ 1:32, 33 

27 ಕಾಯಿದೆಗಳು 4:12 

28 ರೆವೆಲೆಶನ್ 1:8 

29 ಎಚರಿಅಹ್ 14:4, 9 

30 ರೆವೆಲೆಶನ್ 22:12, 13 

31 ರೆವೆಲೆಶನ್ 1:5 
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ಈಗ ಸಿದಧ ಪಿರಯ ಸ ೂೇಹಿತ ಎಂದು ಸಮಯ. ಈಗ ಕ್ ೇಳಲ್ು ಸಮಯ. ಈಗ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲ 
ಬಿಗಿಮಾಡು ನಿಮಮ ಹೃದಯ ಮಾಡಿ. ದ ೇವರ ವಿರುದಧ ರ ಬ ಲ್ ಇಲ್ಲ.32 ಇಂದು ರಕ್ಷಣ ಯ ದಿನ್.33 

ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಟ್ ೇಕ್ ಮತುು ಲಾಡ್ಗ ನಿಮಮನ್ುೂ ನಿೇಡುತುದ . ಅವನ್ನ್ುೂ ನಿಮಮ ಜೇವನ್ದ 
ನಿೇಡಿ. ಅವನ್ನ್ುೂ ನ್ಡ ಯಲ್ು ಶರಣಾಗತಿ. ಅವರು ನಿೇವು ಇಲ್ಲಲ ಇಂದು. ಅವನ್ನ್ುೂ ಚಿಕತ್ ೆ ಆಳದ 
ಕ್ ಲ್ಸ ಅನ್ುಮತಿಸು - ನಿಮಮ ಹೃದಯ ವಾಸಿಮಾಡುವ ಮತುು ಎಲಾಲ ಪಾಪ್ಗಳಿಂದ ನಿೇವು 
ಸವರ್ಛಗ ಯಳಿಸುವ. ಅವರು ಸಾಧ್ೂವಾಗುತುದ . ಅವರು ಇಲ್ಲಲ. ತಂದ ಯ ಒಟ್ಟೆಗ  ಪಾರಥಗನ  
ಮಾಡ ಯೇಣ. 
 
ಜೋಸಸ್ ಡಿಯರ್. ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಪ್ಾಪಗಳ ಎಲಾಾ ನ್ನ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ು ಕೆೋಳುತ್ತದೆ. ನಾನ್ು 
ನಾನೆಯಬ್ಬ ಉಳಿಸಲ್ು ಕೆೋಳಿ. ಐ ನ್ನ್ನ ಹಿಂದಕೆೆ ತಿರುಗಿ ಈಗ ಐ ಬ್ಿಂದು. ಎಲಾಾ ಅನಾೂಯದ 
ನ್ಡವಳಿಕೆ ನ್ನ್ನ ಶುದ್ಧೋಕರಿಸುವ ದಯವಿಟ್ುು. ನ್ನ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು ದಯವಿಟ್ುು. ನ್ನ್ನ ಜೋವನ್ದ 
ಪೂತಿ ಪೂದೆೋಶದಲಿಾ ನ್ನ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು ದಯವಿಟ್ುು. ಬ್ಹು ಮುಖ್ೂವಾಗಿ, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಒಳಗೆ 
ವಾಸ್ಸಲ್ು ಬ್ನ್ನನ. ಐ ತಿಳಿಯುವ. ಐ ಸಿಂಬ್ಿಂಧ ಬೆೋಕು. ನಾನ್ು ನ್ನಮಮ ಸ್ಗುತ್ದೆ. ನಾನ್ು, 
ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ನ್ನ್ನ ರಾಜ ನ್ನ್ನ ದೆೋವರು ಯುವಸ್್, ಮತ್ುತ ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ದ್ನ್ಗಳ ಉಳಿದ 
ನ್ನೋವು ಸೆೋವೆ ಆಯ್ಕೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಸಾಯುವ ಮತ್ುತ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಉಳಿಸಲ್ು,, ಲಾರ್ಡ್ ಧನ್ೂವಾದಗಳು. 
ಐ ನ್ನ್ಗೆ ಎಲ್ಾ ಪಡೆಯುತ್ಾತರೆ. ನಾನ್ು ನ್ನಮ್ಮಿಂದ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಗಮನ್ಹರಿಸಬೆೋಕು. ಅಸುತ. 
 
ಡಿಯರ್ ಸಹ ಯೇದರರು ಮತುು ಸಹ ಯೇದರಯರು, ಈಗ ನಿೇವು ಈ ಪಾರಥಗನ  ಪಾರರ್ಥಗಸುತ್ಾುನ  
ಮತುು ನ್ಂಬಿಕ್  ಮಯಲ್ಕ ನಿಮಮ ಮನ್ಸುೆಗಳಲ್ಲಲ ಜೇಸಸ್ ಸಿವೇಕರಸಿದ, ನಿೇವು ಕರಸುನ್ ಹ ಯಸ 
ನಿಮಾಗಣವಾಗಿದ .34 ನಿೇವು ಇನ್ುೂ ಮುಂದ  ಒಂದ ೇ. ನಿೇವು ವೂಕು ನಿೇವು ಕ್ ಲ್ವು ನಿಮಿಷ್ಗಳ 
ಹಿಂದ  ಎಂದು ಇನ್ುೂ ಮುಂದ  ಅವು. ಜೇಸಸ್ ನಿಮಮ ಹೃದಯ ಈಗ.35 ಯಾವ ಅದುುತ ಇಲ್ಲಲದ  
ಅವರ ಸಿಿರಟ್ ನಿೇವು ಎಂದು. ಹೌದು, ಪ್ವಿತರ ಆತಮದ ನಿೇವು ಆಗಿದ . ಅವರು ನಿೇವು ಕ್ಾರಣವಾಗಿ 
                                                           
32 ಹೋಬ್ಯೂ 3:15 

33 2 ಕೆಯರಿಿಂಥಿಯಾನ್್ 6:2 

34 2 ಕೆಯರಿಿಂಥಿಯಾನ್್ 5:17 

35 ಗಲಾಷಿಯನ್್ 4:6 
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ನಿೇವು ಮಾಗಗದಶಗನ್, ನಿೇವು ದ ೇವರಂದ ಬರುತುದ  ಎಂದು ಅವರ ಸತೂದ ದಾರಯಲ್ಲಲ 
ತ್ ಯೇರಸುವ ಮಾಡುತುದ .36  

 
ಈಗ ನಿೇವು ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಂದು ಕ್ ಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುೂ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದ ೇವರ ಪ್ದಗಳ 
ಓದಲ್ು.37 ಒಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಪ್ಡ ಯಿರ ಮತುು ಜಾನ್ ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಲ ಆರಂಭ. ನಿಮಮ ಮನ್ಸಿೆನ್ 
ಪ್ರವತಿಗಸುತುದ  ಏಕ್ ಂದರ  ದ ೇವರ ಪ್ದಗಳ ಓದಿ ಅಧ್ೂಯನ್.38 ಮತ್ ಯುಂದು ವಿಷ್ಯ - 
ಪ್ರತಿದಿನ್ ದ ೇವರಗ  ಪಾರಥಗನ  ಸಮಯ. ಜ ಯತ್ ಗ  ಕ್ ೇಳಲ್ು ಕಲ್ಲಯಿರ. ಈ ಫ ಲ ಯೇಷಿಪ್ ಆಗಿದ . 
ನಿೇವು ಆತನ ಯಂದಿಗ  ಸಮಯವನ್ುೂ ವೂಯಿಸಿ, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕ್ ೇಳಲ್ು ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಹ ೇಗ .39 ಅವರು 
ನಿೇವು ತುಂಬಾ ಕ್ ೇಳಲ್ು ಅರಯಬ ೇಕು ಆದದರಂದ ನಿೇವು ಮಾತನಾಡಲ್ು ಇಚಿುಸುತಿುದಾದರ . ಕ್ ೈಸ್ೆ 
ಅವಮಾನ್ ಎಂದು ಆ ವಸುುಗಳನ್ುೂ ದಯರ. ನಿೇವು ಯೇಸು ಬಗ ಗ ಇನ್ೂಷ್ುೆ ಕಲ್ಲಯಬಹುದು ಸಥಳ 
ಹುಡುಕಲ್ು ಸಹಾಯ ಪ್ವಿತರ ಆತಮದ ಕ್ ೇಳಿ.40  

 
ನಾವು ಒಟ್ಟೆಗ  ಈ ಆದದರಂದ ಸಂತ್ ಯೇಷ್ವನ್ುೂ ಸಿಗುತದ . ನಾನ್ು ಲಾಡ್ಗ ನಿಮಮ ಜೇವನ್ದ 
ನಿೇಡಿದರು ಆದದರಂದ ಸಂತ್ ಯೇಷ್ವನ್ುೂ ಸಿಗುತದ . ನಿೇವು ಅದ ೇ ಎಂದಿಗಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಮಮ 
ಲಾಡ್ಗ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಯೇಸುಕರಸುನ್ ಚ ಂದದ ಜ್ಞಾನ್ ಬ ಳ ಯುತುವ .41 
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