குட் நியூஸ் செய்தி
இயேசு உேிருடன் உள்ளது.1 இயேசு இறந்தது மற்றும்
மீ ண்டும் உேர்ந்தது.2 இயேசு திரும்பி வருகிறது.3 இயேசு
ஹெவன் ஒயே வழி உள்ளது.4 இயேசு யேமிக்கப்படுகிறது.5
இயேசு லூக்கா 4 குறிப்பிட்டு எல்லாம் ஹேய்ே முடிோது
உள்ளது.6 இயேசு கிங் உள்ளது மற்றும் அவர் ஒரு
இோச்ேிேம் ஹகாண்டுள்ளது.7 இந்த இோச்ேிேம் என ஒயே வழி
மீ ண்டும் பிறக்க உள்ளது.8
இயேசு ேிலுவவேில் இறந்தது மற்றும் அவேது உடலின் மீ து
ஒவ்ஹவாரு பாவம் எடுத்தார். அவேது யகாடுகள் மூலம் நாம்
குணமாகும் உள்ளன.9 அவர் நாம் எப்யபாதும் அவருடயனயே
நிவலயபறுவடவமயும் கழிக்க முடியும் எல்யலாரும்
எங்களுக்கு ஹபரிதும் பாதிக்கப்பட்டார்.10 கடவுள் உலகின்
மிகவும் அவர் தனது மகன் இயேசு நம் இடத்தில் இறந்து
அனுப்பப்படும் என்று யநேித்தது.11 கடவுள் நாம் விவல
ஹகாடுக்க முடிேவில்வல என்று ஹதரிந்தது. விவல ஹபரிே
இருந்தது மற்றும் நாம் கடவுளின் தேத்வத ேந்திக்க
முடிோது. இயேசு வந்தது அதனால் தான் இருக்கிறது.12
ஹவளிப்படுத்தல் 1:18
ஹவளிப்படுத்தல் 1:18
3
ஜான் 14:2, 3
4
ஜான் 14:6
5
அப்யபாஸ்தலர் 4:12
6
லூக் 4:18, 19
7
ஜான் 18:36, 37
8
ஜான் 3:5, 6
9
ஜான் 19:30, 1 பீட்டர் 2:24
10
இவேோஹ் 53:3, 4
11
ஜான் 3:16, கலாடிோன்ஸ் 3:13
12
யோமர் 3:23, 24
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இயேசு வார்த்வத ஹேய்து ேவத உள்ளது. இயேசு ஒரு
மனிதன் அவமந்தது.13 இயேசு இந்த பூமிேில் நடந்துஹேன்றது
மற்றும் அவோகயவ மீ து வலி மற்றும் நிோகரிப்பு ஒவ்ஹவாரு
வடிவத்தில் அனுபவம்.14 அவர் நிோகரித்தார் மற்றும்
ஹவறுக்கப்படும் இருந்தது. ோரும் அவர் மீ து இருக்கும்
யதவவப்பட்டது இன்னும் அவர் எங்களுக்கு ஒரு ஹபரிே
விஷேம் இல்வல.15 அவர் தந்வதேின் மீ ண்டும் எங்கவள
இவணந்தனர்.
இயேசு என்ன ஏஹனன்றால், நாம் இனி கடவுள் பிரிந்து
இருப்பது ஹகாண்டிருக்க. இயேசு நாம் மீ ண்டும் தந்வதேின்
உடன் கூட்டுறவு அதனால் இறந்தது.16 நாம் வாழ்க்வக
யவண்டும் என்று இயேசு இறந்தது.17 இயேசு மூலம், நாம்
நித்திே வாழ்க்வக ஹகாண்டிருக்கியறாம்.18 இயேசு மூலம்,
நாம் பாவ மன்னிப்பு ஹகாண்டிருக்கியறாம்.19 இயேசு
வாழ்க்வக ஹகாடுக்கிறது ோர் ஒரு ஏஹனனில் இயேசு
நம்பிக்வக ோர் அந்த உண்வமேில் இறக்க முடிோது.20
இயேசு அவவே நம்பிக்வக அவனவருக்கும் வாழ்க்வகவே
அளிக்கிறது.21 யமலும் அந்த நித்திே வாழ்க்வக உங்கள்
இதேம் அவவே ஹபறும் யநேம் ஹதாடங்குகிறது.22
நீ ஹோர்கத்திலிருந்து எனக்கு நல்ல யவவல அல்லது
ஹேேல்கவள ஹேய்ே இல்வல.23 நீங்கள் ஹேய்ே யவண்டிேது
ஜான் 1:14
எபியேேர் 4:15
15
ஏோோ 53:3
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யோமர் 5:10, யகாயலாச்ேிேன்ஸ் 1:19-22
17
ஜான் 10:10
18
ஜான் 10:27
19
1 ஜான் 2:2
20
ஜான் 11:25, 26
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யோமர் 10:9
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அவனத்து இயேசு நம்பிக்வக உள்ளது. அவேது ஹபேர் மீ து
அவழக்கவும். உன்வன காப்பாற்ற யகட்கவும். நீங்கள் வழங்க
அவவே யகட்கவும். அவர் இங்யக இருக்கிறார். அவேது
ஸ்பிரிட் நீங்கள் உதவி இங்யக உள்ளது.
இவறவனின் ஹபேர் மீ து அவழக்கவும். இயேசு மீ து
அவழக்கவும் மற்றும் உங்கவள காப்பாற்ற முடிோது. நீங்கள்
இயேசு இவறவன் என்று உங்கள் வாோல் வாக்குமூலம்
மற்றும் கடவுள் இறந்த அவவே உேர்த்திேது என்று உங்கள்
மனதில் நம்பிக்வக இருந்தால், நீங்கள் காப்பாற்ற முடிோது.24
நீங்கள் நித்திே வாழ்க்வக ஹகாண்டிருப்பீர்கள். நீங்கள்
கடவுள், கடவுள் ோஜ்ஜிேத்தின் ஒரு குடிமகனின் ஒரு
25
குழந்வத ஆகிவிடுவர்கள்.
ீ
கடவுளின் இோச்ேிேம் நித்திே
26
உள்ளது. கடவுளின் இோச்ேிேம் இப்யபாது இங்யக உள்ளது
மற்றும் லார்ட் மற்றும் இேட்ேிப்பவர் இயேசு ஹபறும்
அவனத்து கிவடக்கும்.
இயேசு ஹெவன் ஒயே வழி உள்ளது. நாம் காப்பாற்றி
ஹகாள்ள முடியும், இது ஹோர்க்கத்தில் கீ ழ் யவறு ஹபேர்
கிவடக்க உள்ளது.27
ஒரு நாள் இயேசு மீ ண்டும். அவர் மீ ண்டும் திரும்பி
வருகிறார்.28 ஒரு நாள், அவர் ஆட்ேிவேவார் மற்றும் இந்த
பூமிேில் இருந்து ஆட்ேி.29 இந்த ஹேய்தி ஒரு அன்யப நீ
பேமுறுத்துவது அல்ல. இந்த ஹேய்திவே நீங்கள் அந்த
யநேத்தில் குறுகிே மற்றும் கிறிஸ்துவின் திரும்ப விவேவில்
ஹதரிேப்படுத்த உள்ளது. இயேசு கிறிஸ்து மீ ண்டும்
யோமர் 10:9
ஜான் 3:3, பிலிப்பிேர் 3:20, 21
26
யடனிேல் 4:3, லூக் 1:32, 33
27
அப்யபாஸ்தலர் 4:12
28
ஹவளிப்படுத்தல் 1:8
29
எேரிஅஹ் 14:4, 9
24
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மீ ண்டும்.30 அவர் ஒருமுவற ஒரு குழந்வத வந்தது ஆனால்
அவர் இேண்டாவது முவற வரும் யபாது, அவர்
ஹவற்றிஹகாள்ளும் கிங் என்று வரும் ஏஹனனில் நான்
மீ ண்டும் ஹோல்கியறன்.31
இப்யபாது அன்பு யதாழி தோோக இருக்க யவண்டிே யநேம்
உள்ளது. இப்யபாது யகட்க யநேம் உள்ளது. இப்யபாது யநேம்
உள்ளது. கல்லாக்கி உங்கள் இதேம் யவண்டாம். கடவுள்
எதிோக கிளர்ச்ேி யவண்டாம்.32 இன்று இேட்ேிப்பின் நாள்
உள்ளது.33 இப்யபாது ஒரு கணம் எடுக்கவும் மற்றும் கடவுள்
உங்கவள விவளச்ேல். அவவே உங்கள் வாழ்க்வக
ஹகாடுக்கவும். அவவே நீ ேேணவடேிந்திடவும். அவர் நீங்கள்
இங்கு இன்று இருக்கிறார். அவவே ெீலிங் ஆழமான
யவவல ஹேய்ே அனுமதிக்கவும் - உங்கள் இதேம்
ேிகிச்வேமுவற மற்றும் அவனத்து பாவம் உங்கவள சுத்தம்.
அவர் முடியும் உள்ளார். அவர் இங்யக இருக்கிறார். யேர்ந்து
பிோர்த்தவன அனுமதிக்கவும்.
இயேசு அன்யப. நான் நீ என் பாவங்கள் அவனத்தும் என்வன
மன்னிக்க யவண்டும் என்று யகட்டுக்ஹகாள்கியறன். நான் நீங்கள்
என்வன காப்பாற்ற யகட்கியறன். நான் நீ என் திருப்பி யவண்டும்
ஆனால் இப்யபாது நான் நீங்கள் வந்து. அவனத்து
உந்ரிக்ஹ்ஹதஔஸ்ஹநஸ்ஸ என்வன சுத்தப்படுத்தும் ஹகாள்ளவும்.
என்வன குணமவடே ஹகாள்ளவும். என் வாழ்வின் ஒவ்ஹவாரு
பகுதிேில் என்வன குணமவடே ஹகாள்ளவும். மிக முக்கிேமாக,
என்னிடம் உள்ள வாழ வாருங்கள். நான் உனக்கு யவண்டும். நான்
உனக்கு ஒரு உறவு யவண்டும். நான் உன் இருக்கியறன். நான்
எப்யபாதும் என் கடவுள், என் கிங் தங்கள் இருக்கியறன், மற்றும் நான்
ஹவளிப்படுத்தல் 22:12, 13
ஹவளிப்படுத்தல் 1:5
32
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என் நாட்கள் முழுவதும் நீங்கள் யேவவ யதர்வு. என்வன
மேணத்திலிருந்து மற்றும் என்வன காப்பாற்றிேதற்கு நன்றி, இவறவா.
நான் நீ எனக்கு யவண்டும் என்று அவனத்து ஹபறுகியறன். நான்
எப்யபாதும் நீங்கள் இருப்பது முன் இருக்கியறன். ஆஹமன்.

அன்யப ேயகாதேர்கள் மற்றும் ேயகாதரிகள், இப்யபாது நீ இந்த
பிோர்த்தவன பிோர்த்தவன மற்றும் நம்பிக்வக உங்கள்
இதேம் இயேசு ஹபற்றார் என்று, நீங்கள் இப்ஹபாழுது
கிறிஸ்து ஒரு புதிே உருவாக்கம் இருக்கிறீர்கள்.34 நீங்கள்
இனி அயத இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் நபர் நீங்கள் ஒரு ேில
நிமிடங்களுக்கு முன்பு என்று இனி இருக்கிறீர்கள். இயேசு
உங்கள் மனதில் இப்யபாது உள்ளது.35 என்ன அற்புதம்
அவேது ஸ்பிரிட் உங்களுக்கு என்று உள்ளது. ஆம், பரிசுத்த
ஆவிேின் உங்களுக்கு உள்ளது. அவர் நீ வழிவகுப்பார்
மற்றும் கடவுள் வருகிறது என்று அவர் உண்வமவே மூலம்
நீங்கள் வழி காட்டும், நீ வழிகாட்டி.36
இப்யபாது நீங்கள் ஹேய்ே யவண்டும் என்று ஒரு ேில
விஷேங்கள் உள்ளன. வழக்கமாக கடவுள் வார்த்வத
வாேிக்க.37 ஒரு வபபிள் ஹபறவும் மற்றும் ஜான் என்ற
புத்தகத்தில் ஹதாடங்கும். என்று உங்கள் மனதில் மாற்றும்
ஏஹனனில் படிக்கவும் மற்றும் கடவுள் வார்த்வத ஆய்வு.38
மற்ஹறாரு விஷேம் - ஒவ்ஹவாரு நாள் கடவுளிடம் யநேம்.
அயத யகட்க அறிேவும். இந்த கூட்டுறவு வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்த அவருடன் யநேம் கழித்து, அவேது குேல் யகட்க கற்று
எப்படி உள்ளது.39 அவர் உன்னிடம் யபே விரும்புகிறார்,
அதனால் நீ கூட யகட்க கற்றுக்ஹகாள்ள யவண்டும். கிறிஸ்து
2 ஹகாரிந்திேர் 5:17
கலாடிோன்ஸ் 4:6
36
ஜான் 16:13, 14
37
2 டியமாதி 2:15
38
எபியேேர் 4:12
39
ஜான் 10:27
34
35
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டியஷாயனார் அந்த விஷேங்கவள தள்ளி இருங்க. நீங்கள்
இயேசு பற்றி யமலும் அறிே முடியும் இடத்வத
கண்டுபிடிக்க உதவுங்கள் பரிசுத்த ஆவிேின் யகட்கவும்.40
நான் நாம் ஒன்றாக இந்த யநேம் மிகவும் மகிழ்ச்ேி
அவடகியறன். நான் கடவுள் உங்கள் வாழ்க்வக ஹகாடுத்தது
மகிழ்ச்ேி அவடகியறன். நீங்கள் அயத முடிோது. நம்முவடே
கர்த்தோகிே மற்றும் இேட்ேிப்பவர் இயேசு கிறிஸ்துவின்
கருவண மற்றும் அறிவவ வளர்வதாகவும்.41

40
41

ஜான் 14:15-17, எபியேேர் 10:25
2 பீட்டர் 3:18
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