(The Good News Message – Bihari)
हम पाप विहीन होबाक दािा करै त छी
जिझस जििंत आहे येशू मेला आणि पन्
ु हा उठला1 येशू परत येत आहे .2 येशू स्िर्ााचा
एकच मार्ा आहे 3 येशू िाचितो.4 येशू लक
ू 4 मध्ये सांगर्तल्याप्रमािे सिाकाही करू

शकतो.5 येशू रािा आहे , आणि त्याचे राज्य आहे .6 या राज्यामध्ये एकमेि मार्ा पन्
ु हा
िन्मिे आहे 7

येशू िधस्तंभािर मरि पािला आणि त्याच्या शरीरािर प्रत्येक पाप घेतला. त्याच्या

पट्टे द्िारे , आम्ही बरे आहे त.8 त्याने आपल्यासाठी खूप दुःु ख भोर्ले, त्यामळ
ु े आम्ही
त्याच्यासोबत अनंतकाळ कधीही राहू शकू शकू.9 दे िाने िर्ािर एिढी प्रीती केली की
त्याने आपल्या पत्र
ु ाच्या िार्ी येशू आपल्या पत्र
ु ाला पाठविले.10 दे ि िाितो की

आम्ही ककंमत मोिू शकत नाही. ककंमत खूप चांर्ली होती आणि आम्ही दे िाच्या
ननयमांचे पालन करू शकत नाही.11 येशू आला म्हिूनच

येशू शब्द बनला मांस आहे येशू मनष्ु य बनला12 येशू या पथ्
ृ िीिर दे िा, आणि स्ित

यािर द:ु ख आणि नकार प्रत्येक फॉमा अनभ
ु ि.13 त्याला नाकारण्यात आले ि तच्
ु छ

मानले र्ेले. कोिीही त्याला पाहू इजच्छत नव्हते,14 तरीही त्याने आमच्यासाठी एक
उत्तम काम केले आहे : त्याने परत वपत्याकडे आमच्याशी समेट केला येशन
ू े िे केले
त्यामळ
ु े आपल्याला दे िापासन
ू विभक्त होण्याची आिश्यकता नाही. जिझसच मरि

पािला म्हिून आम्ही पन्
ु हा वपत्यासोबत सहभागर्ता करू शकलो.15 जिझस मत्ृ यु
पािला म्हििे आपि िीिन िर्ू शकू.16 येशू माध्यमातून, आम्ही अनंतकाळचे
िीिन

आहे 17 येशद्
ू िारे

आम्ही

पापांची

क्षमा

केली

आहे .18 येशि
ू र

विश्िास

ठे ििाऱयांचा कधीच नाश होिार नाही कारि येशू हाच िीिन दे तो.19 येशू त्याच्यािर
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विश्िास ठे ििाऱया सिाांना िीिन दे तो.20 आणि त्या शाश्ित आयष
ु ाला ज्या क्षिी
आपि त्याला आपल्या हृदयात प्राप्त करतो त्यापासन
ू सरु
ु होते.21

आपल्याला स्िर्ाात प्रिेश ममळविण्यासाठी चांर्ले काम ककंिा कृती करण्याची र्रि
नाही22 आपल्याला फक्त सिा र्ोष्टींिर येशि
ू र विश्िास आहे . त्याच्या नािाचा धािा
करा. त्याला िाचिण्यासाठी त्याला विचारा आपल्याला सोडविण्यासाठी त्याला
विचारा तो येथे आहे . आपल्याला मदत करण्यासाठी त्याचा आत्मा येथे आहे

प्रभच्
ू या नािाने हाक मारली. येशू िर कॉल, आणि आपि ितन केले िातील. कारि

िर तुम्ही तुमच्या मख
ु ाने कबल
ू करता की येशू प्रभू आहे आणि भर्िंताने आपल्या
मनात विश्िास ठे िला की दे िाने त्याला मेलेल्यांतून उठविले असेल तर तुम्ही िाचू

शकाल.23 आपि अनंतकाळचे िीिन प्राप्त होईल. आपि दे िाचे मल
ू होिार, दे िाच्या
राज्यातील नार्ररक.24 दे िाचे राज्य अनंतकाळ आहे 25 दे िाचे राज्य आता येथे आहे

आणि िे प्रभु आणि तारिहार म्हिून येशू प्राप्त करतात त्या सिाांना उपलब्ध

आहे . येशू स्िर्ााचा एकच मार्ा आहे स्िर्ाात जिथे आम्हाला िाचता येईल त्यांत
दस
ु रे कोितेही नाि नाही.26

एक ददिस, येशू परत येईल तो पन्
ु हा परत येत आहे .27 आणि एक ददिस, तो शासन

करील आणि या पथ्
ृ िीिर राज्य करील.28 हा संदेश आपल्याला घाबरिण्याचा नाही,
वप्रय एक हा संदेश आपल्याला कळण्यास िेळ आहे की लहान िेळ आहे आणि

णिस्ताचा परतािा लिकरच आहे . येशू णिस्त पन्
ु हा परत येईल.29 मी म्हिालो

"पन्
ु हा" कारि तो एकेकाळी बाळ म्हिून आला, पि दस
ु ऱयांदा िेव्हा तो येतो तेव्हा
तो रािा म्हिून विियी होईल.30

आता तयार होण्याची िेळ आहे , वप्रय ममत्र. आता ऐकण्याची िेळ आहे . आताच दह

िेळ आहे . आपले हृदय कठोर करु नका. दे िाविरुद्ध बंड करू नका.31 आि मोक्ष का

ददिस आहे .32 आत्ताच एक क्षि घ्या आणि स्ितुःला प्रभल
ु ा समवपात करा. त्याला
तुमचे िीिन द्या त्याला स्ितुःला शरि िा. तो आि तुमच्यासाठी आहे त्याला बरे

करण्याचे, आपल्या हृदयाला बरे करण्यास आणि सिा पापांपासन
ू स्िच्छ करण्याची
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सखोल काया करण्यास त्याला अनम
ु ती द्या. तो सक्षम आहे तो येथे आहे . चला
एकत्र प्राथाना करू:

वप्रय येशू, मी तुम्हाला माझ्या सिा पापांची क्षमा करण्यास सांर्तो. मी तुम्हाला

िाचविण्यासाठी विचारतो मी तुझ्याकडे परत आलो आहे ; पि आता मी तुझ्याकडे
येत आहे . मला सिा अनीतीपासून शुद्ध करा. कृपया मला बरे करा माझ्या
आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात मला बरे करा. सिाात महत्त्िाचे म्हििे, माझ्यामध्ये
राहण्यासाठी ये. मला तुला ओळखायचा आहे . मला तुझ्याशी नाते हिे आहे . मी
तुझा आहे . मी तुझा रािा आहे . आणि मी माझी उिाररत ददिसांसाठी सेिा करिे
ननिडतो. धन्यिाद, प्रभु, माझ्यासाठी आणि मला िाचिण्याकररता. तुझ्याििळ िे

काही आहे ते मी तुला दे तो. मी कायमचे तुझ्याबरोबर राहण्याची आस धरतोय
आमेन

वप्रय बंधू आणि भगर्नी, आता आपि या प्राथाना प्राथाना केली आणि विश्िासाने,
आपल्या अंत: करिात येशू प्राप्त, आपि आता णिस्त एक निीन ननममाती आहे त.33
आपि यापढ
ै ी आहात;
ु े समान आहे त आपि काही ममननटांपि
ू ी नसलेल्या व्यक्तींपक
येशू आपल्या हृदयात आहे 34 त्याच्या चेह-यािर आपिास ककती आश्चयाकारक आहे

की होय, पवित्र आत्मा आपल्याबरोबर आहे . तो तुम्हाला मार्ादशान करे ल आणि
तुम्हाला मार्ादशान करे ल, दे िाकडून ममळिाऱया सत्याद्िारे तुम्हाला मार्ा दाखिेल.35

आता, आपि काही र्ोष्टी करिे आिश्यक आहे : ननयममतपिे दे िाचे िचन िाचा.36

एक बायबल ममळिा, आणि िॉन बक
ु मध्ये सरू
ु . दे िाचे िचन िाचा आणि अभ्यास
करा कारि यामळ
ु े आपले मन पररितान होईल.37 दस
ु री र्ोष्ट: दररोि दे िाला
प्राथाना करताना िेळ घालिा. तसेच ऐकायला मशका हे फेलोमशप आहे अशा प्रकारे

तम्
ु ही त्याच्या आिािाचा अभ्यास ऐकून मशकलात - त्याच्याबरोबर िेळ घालिला.38
त्याला तम
ु च्याशी बोलण्याची इच्छा आहे , म्हिन
ू तम्
ु हीही ऐकायला मशका. त्या

र्ोष्टींपासन
ू दरू रहा िी णिस्ताला अनस
ु रते. आपि येशब
ू द्दल अगधक िािून घेऊ
शकता िेथे िार्ा शोधण्यात मदत करण्यासाठी पवित्र आत्मा विचारा39 मी एकत्र
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यािेळी आम्ही आनंद होता मी प्रभल
ू ा आपले िीिन ददल्यास मला आनंद झाला

आहे आपि कधीही समान होिार नाही. आपला प्रभु ि तारिारा येशू णिस्त याच्या
कृपेने आणि ज्ञानात िाढत राहा.40
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