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ಗಾಸ್ಫೆಲ್ ನ ಸ0ದಫೇಶ - ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನಟು ಓದಿರಿ: 

ಜೆನ್ 1:1 ಮೊದಲಿಗೆ ದೆೇವರಟ ಸ್ವಗಗ ಹಾಗಟ ಭೂಮಿಯನಟು ಸ್ೃಷ್ಠಿಸಿದನಟ. 

ರೊೇಮ್ 3:23 ಎಲ್ಾಾರಟ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದವರಟ ಹಾಗಟ ದೆೇವರ ವೆೈಭವತೆಯಿ0ದ 
ಕೆಳಗಟರಟಳಿದವರರಾಗಿರಟವರಟ.  

ಜಾನ್ 8:34 ಏಸ್ಟಕ್ರಿಸ್ತ ಅವರಿಗೆ ಹಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ, “ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ನಾನಟ ನಿಮಗೆ 
ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆ0ದರೆ,ಯಾರಟ ಪಾಪವನಟು ಮಾಡಟತಾತರೊೇ ಅವರೆಲ್ಾಾರಟ ಪಾಪದ ಗಟಲ್ಾಮರಟ. 

ದೆೇವರಟ ನಮಮನಟು ಸ್ೃಷ್ಠಿಸಿದ ಆದರೆ ನಮಗವನ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಾಾ ಹಾಗಟ ನಮಮ ಪಾಪಪೂರಕ ಸ್ವರೂಪದಿ0ದಾಗಿ 

ನಾವು ಅವನಿ0ದ ಬೆೇರೆಯಾಗಿರಟವೆವು.ದೆೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಅರ್ಗ ಹಾಗಟ ಯಾವುದೆೇ ಧೆಯೇಯವಿಲ್ಾಾ.ನಮಮ 

ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಫಲ (ತೆರಬೆೇಕಾದ ಬೆಲ್ೆ) ಆಧಾಯತಿಮಕ ಹಾಗಟ ದೆೈಹಿಕ ಸಾವು.ಆಧಾಯತಿಮಕ ಸಾವೆ0ದರೆ ದೆೇವರಿ0ದ 

ಬೆೇರೆಯಾಗಟವುದಟ ಎ0ದರ್ಗ,ದೆೈಹಿಕ ಸಾವೆ0ದರೆ ಈ ದೆೇಹದ ಕೊಳೆಯಟವಿಕೆಯೇ ಆಗಿದೆ.ನಾವು ನಮಮ 

ಪಾಪದಿ0ದಾಗಿ ಸಾವನುಪ್ಪಿದರೆ ದೆೇವರಿ0ದ ಬೆೇರೆಯಾಗಿ ನರಕದಲಿಾ ಅ0ತ್ಯವನಟು ಕಾಣಟತೆತೇವೆ. ಹೆೇಗೆ ನಾವು 

ನಮಮನಟು ನಮಮದೆೇ ಆದ ಪಾಪಗಳಿ0ದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ0ಡಟ ದೆೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿ0ದಿರಟಗಬಹಟದಟ? ನಾವು ನಮಮನಟು 

ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಳಲಟ ಸಾದಯವಿಲ್ಾಾ ಕಾರಣ (ಮಟಳುಗಟತಿತರಟವ ವೆಯಕ್ರತಗೆ ಹೆೇಗೆ ತ್ನುನಟು ತಾನಟ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಳಲಟ 

ಸಾದಯವಿಲಾದಿರಟವ0ತೆ) ಪಾಪ್ಪ ವೆಯಕ್ರತಗೆ ತ್ನುನಟು ತಾನಟ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಳಲಟ ಸಾದಯವಿಲ್ಾಾ. ಬೆೇರೆಯವರೂ ಕೂಡ 

ನಮಮನಟು ರಕ್ಷಿಸ್ಲಟ ಸಾದಯವಿಲ್ಾಾ ಏಕೆ0ದರೆ ನಾವೆಲ್ಾಾರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ್ಪಗಳು (್ಬಮ ಮಟಳುಗಟತಿತರಟವ ವೆಯಕ್ರತ 

ಮತೊತಬಮ ಮಟಳುಗಟತಿತರಟವವನನಟು ರಕ್ಷಿಸ್ಲಟ ಸಾದಯವಿಲ್ಾಾ, ಅವರಿಬಮರಿಗಟ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ) ನಮಗೆ ನಮಮ 

ಪಾಪಗಳಿ0ದ  ಕಾಪಾಡಲಟ ಈ ಪಾಪಗಳಿ0ದೆಲ್ಾಾ ವಿಮಟಕತನಾಗಿರಟವವನ(ಮಟಳುಗದಿರಟವವನ) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಕೆೇವಲ 

ಪಾಪಮಟಕತನಾದವನಟ ಮಾತ್ಿ ನಮಮನಟು ರಕ್ಷಿಸ್ಲಟ ಸಾದಯ.ಎಲ್ೆಾಡೆಯಟ ಪಾಪವಿರಟವ ಈ ಪಾಪ್ಪಗಳಲ್ೊೇಕದಲಿಾ 

ಪಾಪ ಮಟಕತನಾದವನನಟು ಹಟಡಟಕಟವುದಟ ಹೆೇಗೆ? 

ರೊೇಮ್ 6:23 ಪಾಪದ ಕೂಲಿ ಸಾವು ಆದರೆ ದೆೇವರಟ ನಮಗೆ ನಿೇಡಿದಟು ಏಸ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ದೆೈವವೆ0ಬಟವುದರಲಿಾನ 
ಅನ0ತ್ತೆಯ ಜೇವನ. 

ಜಾನ್ 3:16 ದೆೇವರಟ ಈ ಜಗತ್ತನಟು ತ್ಟ0ಬಾನೆೇ ಪ್ಪಿೇತಿಸ್ಟತಾತನೆ ಆದಟದರಿ0ದಲ್ೆ ಆತ್ ನಮಗೆ ತ್ನು 
ಏಕಮಾತ್ಿ ಪ್ಪಿಯಪುತ್ಿನನಟು ಕರಟಿಸಸಿದನಟ, ಯಾರಟ ಅವನಲಿಾ ನ0ಿಕಕೆಯನಿುರಿಸ್ಟವರೊೇ 
ಅವರಿಗೆ ನಾಶವೆ0ಬಟವುದಿಲ್ಾಾ ಬದಲಿಗೆ ಅನ0ತ್ತೆಯ ಜೇವನ ದೊರೆಯಟವುದಟ. 

ಮಾಥ್ 1:23 “ಗಮನಿಸಿ, ಕನೆಯಯೊಬಮಳು ಶಿಶಟವನಟು ಹೊ0ದಿರಟವಳು, ಅದಟ ಗ0ಡಟ ಶಿಶಟ,ಅವರೆಲ್ಾಾ 
ಅವನನಟು ಇಮಾಯನಟಯಲ್” ಎ0ದಟ ಕರೆವರಟ ಅದರ ಅನಟವಾದ ದೆೈವ ನಮೊಮ0ದಿಗಿಹಟದಟ” 
ಎ0ದಾಗಿದೆ. 
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ಜಾನ್ 8:23 ಆಗ ಅವನಟ ಅವರಿಗೆ ಹಿೇಗೆ0ದನಟ “ನಿೇನಟ ಕೆಳಗಿನಿ0ದಾದವನಟ ನಾನಟ ಮೇಲಿನಿ0ದ 
ಬ0ದವನಟ ನಿೇನಟ ಈ ಜಗತಿತನಿ0ದಾವನಟ ಆದರೆ ನಾನಟ ಈ ಜಗತಿತನಿ0ದಾದವನಲ್ಾಾ. ” 

ಮಾರ್ಕಗ 1:11 ಆಗ ಸ್ವಗಗದಿ0ದ ್0ದಟ ವಾಿಸ ಕೆೇಳಿ ಬ0ದಟ ಹಿೇಗೆನಟುವುದಟ, “ಯಾರಲಿಾ ನಾನಟ ಪೂಣಗವಾಗಿ 
ಸ್0ತ್ಟಷ್ುನಾಗಿರಟವೆನೂ ಆ ನನು ಪ್ಪಿಯಪುತ್ಿನೆೇ ನಿೇನಟ.” 

ಜಾನ್ 8:36 ಆದಟದರಿ0ದ ದೆೈವಪುತ್ಿನಟ ನಿನುನಟು ಬಧನ ಮಟಕತನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖ0ಡಿತ್ವಾಗಲೂ ನಿೇನಟ 
ಮಟಕತನಾಗಟವೆ. 

ಜಾನ್ 3:3 ಏಸ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಆತ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಟತ್ತ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನಟ, “ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ನಾನಟ ನಿನಗೆ 
ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆ0ದರೆ, ಯಾರೊಬಮನಟ ಮರಟಹಟಟ್ುನಟು ಪಡೆಯದ ಹೊರತ್ಟ, ದೆೇವರ 
ರಾಜಯವನನಟುನೊೇಡಲಟ ಸಾದಯವಿಲ್ಾಾ.” 

ಜಾನ್ 1:12 ಆದರೆ ಹಲವಾರಟ ಜನರಟ ಅವನನಟು ಸಿವೇಕರಿಸಿದರಟ,ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಟ ಯಾರಟ ಆತ್ನ 
ಹೆಸ್ರಿನಲಿಾ ನ0ಿಕಕೆಯನಿುರಿಸಿದರೊೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಾಾ ಆತ್ನಟ ದೆೇವರ ಮಕಕಳಾಗಟವ ಹಕಕನಟು 
ನಿೇಡಿದನಟ: 

ದೆೇವರಟ,ಯಾರಟ ನಮಮನಟು ಸ್ೃಷ್ಠಿಸಿರಟವನೊೇ ಹಾಗಟ ನಮಮನಟು ತಿೇವಿವಾಗಿ ಪ್ಪಿೇತಿಸ್ಟವನೊೇ ಆತ್ನೆೇ ನಮಗೆ 

ಪರಿಹಾರವನಟು ಕೂಡ ನಿೇಡಿರಟವನಟ.ನಮಮ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಅಗಾಧವಾದ0ತ್ಹ ಪ್ಪಿೇತಿಯಿ0ದಾಗಿಯೇ ಆತ್ ತ್ನು 

ಮಗನಾದ ಏಸ್ಟವನನಟು ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಿಣತಾಯಗ ಮಾಡಲಟ ಕಳುಹಿಸಿದನಟ.ಏಸ್ಟ ಪಾಪಮಟಕತ 

ಏಕೆ0ದರೆ ಆತ್ ಈ ಪಿಪ0ಚದಿ0ದಾವನಲಾ, ಹಾಗಟ ದೆೇವರ ಪೆಿೇರಣೆಯಿ0ದ ಆತ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬ0ದನಟ ಹಾಗಟ 

ಪಾಪ ಗೆೈಯಲಟ ಪಿಚೊೇದಿಸಿದ ಸೆೈತಾನನ ಜಾಲದಿ0ದ ಗೆದಟು ಬ0ದವನಟ.ಅವನ ಜೇವನ ಸ್ವಗಗದಲಿಾನ 

ದೆೇವರನಟು ಮಚಟುಗೆಗೊಳಿಸಿತ್ಟ.ಏಸ್ಟ ನಮಮ ಪಾಪಗಳನಟು ತಾನಟ ಹೊತ್ಟತ ಶಿಲಟಬೆಯ ಮೇಲ್ೆ ನಮಮ 

ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ನು ಜೇವವ ನಿೇಡಿದನಟ.ಅವನಟ ನಮಮ ಜೇವನದ ರಕ್ಷಕ (ಏಸ್ಟ ನಮಮನಟು ಕಾಪಾಡಲಟ ಸಾದಯ 

ಏಕೆ0ದರೆ ಅವನಟ ಮಟಳುಗಟತಿತರಲಿಲ್ಾಾ). ಏಸ್ಟ ಶಿಲಟಬೆಯ ಮೇಲ್ೆ ಪಾಿಣ ತಾಯಗ ಮಾಡಿದ ಉದೆಧೇಶ ನಮಮ 

ಪಾಪಗಳಿಗೆ ತೆತ್ತ ದ0ಡವಾಗಿದೆ ಹಾಗಟ,ನಮಮ ಪಾಗಳನಟು ನಿೇಗಿ ದೆೇವರೊ0ದಿಗಿನ ನಮಮ ಸ್0ಬ0ಧವನಟು ಪುನರ್ 

ರೂಪ್ಪಸ್ಟವುದಾಗಿದೆ. ದೆೇವರ ಶಕ್ರತಯಿ0ದಾಗಿಯ ನಾವು ನಮಮ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಸಾವಿನಿ0ದ ( ದೆೇವರಿ0ದ 

ಬೆೇರೆಯಾದಟದರಿ0ದ) ಬದಟಕ್ರ ಬ0ದಿರಟವೆವು.ಈ ಹೊಸ್ ಸ್0ಬ0ಧವನೆುೇ ಪುನರ್ ಹಟಟ್ಟು ಎ0ದಟ 

ಕರೆಯಲ್ಾಗಟವುದಟ.ಇದಟ, ನಮಮ ಸ್ೃಷ್ಠಿ ಹಾಗಟ ಅಸಿತತ್ವದ ಉದೆಧೇಶವನಟು ಪುನರ್ ರೂಪ್ಪಸ್ಟವುದಟ ಹಾಗಟ,ನಮಮ 

ಜೇವಿತ್ದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಗವನಟು ನಿೇಡಟವುದಟ. 

ಜಾನ್ 11:25 ಏಸ್ಟಕ್ರಿಸ್ತ ಅವಳಿಗೆ ಹಿೇಗ0ದನಟ “ನಾನೆೇ ಮರಟಹಟಟ್ಟು ಹಾಗಟ ಜೇವನ. ಯಾರಟ ನನುಲಿಾ 
ನ0ಿಕಕೆಯನಿುರಿಸ್ಟವರೊೇ ಅವನಟ ಸ್ತ್ತರೂ ಕೂಡ  ಜೇವ0ತ್ವಾಗಟಳಿಯಟವನಟ. 
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ರೊೇಮ್  6:9 ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾವಿನಿ0ದ ಎದಟು ಬ0ದವನಟ, ಮತೆತ0ದಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿಲಾ ಎ0ಬಟವುದನಟು 
ತಿಳಿದಿರಟವುದಟ.ಸಾವೆ0ದಿಗೂ ಅವನ ಮೇಲ್ೆ ಜಯಿಸ್ಲಟ ಸಾದಯವಿಲ್ಾಾ. 

ಆರ್ಕು 2:24 ದೆೇವರಟ ಯಾರನಟು ಸಾವಿನಿ0ದ ಮೇಲ್ೆತಿತದನೊೇ, ಸಾವಿನ ನೊೇವನಟು ಇಳಿಸಿದನಟ. 
ಏಕೆ0ದರೆ ಏಸ್ಟವಿನ ಈ ರಿತಿಯ ಅ0ತ್ಯ ತ್ರನಾದಟದಲ್ಾಾt. 

ರೊೇಮ್ 14:9 ಈ ಮಟಕಾತಯಕೆಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತ್ಟತ ಮತೆತ ಹಟ್ು ಬದಟಕ್ರದ,ಅದರಿ0ದೆ ಆತ್ ಸ್ತಿತರಟವವರ ಹಾಗಟ 
ಬದಟಕ್ರರಟವವರ ಇಬಮರ ದೆೈವವಾಗಿದಾುನೆ.  

ಆರ್ಕು 1:11 ಆತ್ “ಗಲಿಲಿಯ ವೆಯಕ್ರತಗೆ ಈಗೂ ಹೆೇಳಿದ ನಿೇನಟ ಸ್ವಗಗದೆಡೆಗೆ ಹಿೇಗೆೇಕೆ ನೊೇಡಟತಿತರಟವೆ? 
ಇ0ದಟ ನಿನಿು0ದ ಸ್ವಗಗಕೆಕ  ನಾನಟ ತೆಗೆದೊಯಟಯತಿತರಟ ಈ ಏಸ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನಟ ನಿೇನಟ 
ನೊೇಡಟತಿತರಟ ಇದೆ ರಿೇತಿಯಲಿಾ ಮತೆತ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಟವನಟ.” 

ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಏಸ್ಟ ಪಾಿಣ ತಾಯಗ ಮಾಡಿರಟವುದನಟು ಸ್ವಗಗದಲಿಾನ ದೆೇವರಿ0ದ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲಿ್ುದೆ 

ಎ0ಬಟವುದಕೆಕ ಆಧಾರವೆೇನಿದೆ? ಇದಕ್ರಕರಟವ ಆಧಾರ ದೆೇವರಿ0ದಾಗಿ ಸಾವಿನಿ0ದ ಏಸ್ಟವಿನ ಮರಟ ಹಟಟ್ಟು 

ಆಗಿರಟವುದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಮರಟ ಹಟ್ುನಿ0ದಾಗಿ ಏಸ್ಟ ಸಾವನಟು ಜಯಿಸಿ ಬ0ದಿರಟವುದಟ ಸಾಿಕೇತಾಗಟವುದಟ (ಅರ್ವ 

ಇನೊು0ದಟ ರಿೇತಿಯಲಿಾ ಹೆೇಳುವುದಾದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವನನಟು ಜಯಿಸ್ಟವ ಶಕ್ರತಯಿಲ್ಾಾ).ಈಗ ಅದರಿ0ದಾಗಿ ಏಸ್ಟ 

ಬದಟಕ್ರದಟದರಿ0ದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬದಟಕ್ರರಟವೆವು.ನಮಮಲಿನ ಅವನ ಜೇವ ನಮಗೆ ಜೇವನವ 

ನಿೇಡಿದೆ.ಅದರೊ0ದಿಗೆ ಮರಟ ಹಟಟ್ಟು ಪಡೆದಿರಟವುದರಿ0ದಲ್ೆೇ  ಅವನಿ0ದೂ ಜೇವ0ತ್ವಾಗಿರಟವುದಟ. 

ಜಾನ್ 5:24 “ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ನಾನಟ ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆ0ದರೆ ನನು ಮಾತ್ನಟು ಯಾರಟ ಕೆೇಳುವರೊೇ ಹಾಗಟ 
ನನುನಟ ಕಳುಹಿಸಿದಾತ್ನನಟು ಯಾರಟ ನ0ಬಟವರೊೇ ಅವರಿಗೆ ಅನ0ತ್ ಜೇವನ 
ದೊರಕಟವುದಟ, ಹಾಗಟ ಅವರಟ ಯಾವುದೆೇ ನಾಯಯ ತಿೇಮಾಗನಕೆಕ ್ಳಪಡದೆ ನೆೇರವಾಗಿ 
ಸಾವಿನಿ0ದ ಜೇವನದಕೆಕ ತೆೇಗಗಡೆ ಹೊ0ದಟವರಟ. 

ಜಾನ್ 10:9 ನಾನೊ0ದಟ ದಾವರವಿದು0ತೆ ಯಾರಾದರಟ ನನು ಮೂಲಕ ್ಳ ಪಿವೆೇಶಿಸಿದರೆ ಅವರಟ 
ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಡಟವರಟ ಹಾಗಟ ಸ್ಟಗಮವಾಗಿ ್ಳಗೆ ಹಾಗಟ ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗಟವರಟ ಮತ್ಟತ 
ಸ್ರಿಯಾದ ನಿಲಟವನಟು ಪಡೆದಟಕೊಳುಳವರಟ. 

ಜಾನ್ 14:6 ಅವನಿಗೆ ಏಸ್ಟಕ್ರಿಸ್ತ ಹಿೇಗ0ದನಟ, ನಾನೆೇ ದಾರಿ, ಸ್ತ್ಯ ಹಾಗಟ ಜೇವನ.ನನು ಹೊರತಾಗಿ 
ಪ್ಪತ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾರಟ ಬರಲ್ಾಗದಟ. 

ಜಾನ್ 8:24 ಆದಟದರಿ0ದಲ್ೆ ನಾನಟ ಹೆೇಳಿದಟು ನಿೇನಟ ನಿನು ಪಾಪಗಳಿ0ದಾಗಿ ಸಾಯಟವೆ ಎ0ದಟ.ಅವನಟ 
ನಾನೆೇ ಎ0ದಟ ನಿೇನಟ ನ0ಬದಿದುರೆ ನಿೇನಟ ನಿನು ಪಾಪಗಳಿ0ದಾಗಿಯೇ ಸಾಯಟವೆ.” 

ಆರ್ಕು 4:12 ಬೆೇರೆ ಯಾರಲಿಾಯಟ ಮೊೇಕ್ಷ ದೊರಕದಟ,ಮಾನವರಲಿಾ ಬೆೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸ್ರಟ  ಕೂಡ 
ನಮಮನಟು ರಕ್ಷಿಸ್ಲಟ ಮೊೇಕ್ಷವ ನಿೇಡಲಟ  ಸ್ವಗಗದಲಿಾ ಉಲ್ೆಾೇಖಿತ್ವಾಗಿಲಾ .” 
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ರೊೇಮ್  10:13 “ಯಾರಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸ್ರನಟು ಕೂಗಟವರೊೇ ಅವರೆಲ್ಾಾ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಡಟವರಟ.” 

ರೊೇಮ್  10:11 ಶಿಲಿಕಲ್ೆಗಳು ಸಾರಿ ಹೆೇಳುತ್ತವೆ , “ಯಾರಟ ಅವನಲಿಾ ನ0ಿಕಕೆಯನಿುರಿಸ್ಟವರೊೇ 
ಅವರೆ0ದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಗಿೇಡಾಗಟವ ಸ್0ಭವ ಬರಟವುದಿಲಾ.” 

ರೊೇಮ್  2:11 ದೆೇವರಲಿಾ ತಾರತ್ಮಯವಿಲ್ಾಾ. 

ರೊೇಮ್ 3:22 ದೆೇವರ ನಾಯಯಸ್ಮಮತ್ತೆ, ಏಸ್ಟವಿನ ಮೇಲ್ೆ ನ0ಿಕಕೆಯನಿುರಿಸ್ಟವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಾಾರಿಗೆ 
ಹಾಗಟ ಎಲಾರ ಮೇಲ್ೆ  ಇದೆ.ಇದರಲಿಾ ಯಾವುದೆೇ ಭಿನುತೆ ಇಲ್ಾಾ.  

ರೊೇಮ್ 10:9 ನಿೇವು ನಿಮಮ ಬಾಯಾರೆ ಏಸ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನಲಿಾ ತ್ಪ್ಪಿಪ್ಪಿಗೆ ಗೆೈದಟ ನಿಮಮ ಮನಸಿಿನಲಿಾ ಏಸ್ಟವನಟು 
ದೆೈವವು ಸಾವಿನಿ0ದ ಮೇಲಕೆಕ ಎತಿತಹಟದ0ಬಟವುದನಟು ನ0ಿಕದರೆ ನಿೇವು ರಕ್ಷಿತ್ರಾದ0ತೆ. 

ಹೆೇಗೆ ನಮಮ ಪಾಪಗಳನೆಲ್ಾಾ ನಿವಾರಿಸ್ಟವುದಟ ಹಾಗಟ ಹೊಸ್ ಜೇವನವ ಪಡೆಯಟವುದಟ? ಏಸ್ಟವನಟು ನಮಮ ದೆೈವ 

ಹಾಗಟ ರಕ್ಷಕ ಎ0ದಟ ನ0ಬಟವುದರಿ0ದ ಮಾತ್ಿ ಸಾದಯ.ನಾವು ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಾುತಾತಪ ಪಡಟವುದರೊ0ದಿಗೆ 

ಏಸ್ಟವಿನಲಿಾ ನಮಮನಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಟವ0ತೆ ಹಾಗಟ ರಕ್ಷಿಸ್ಟವ0ತೆ ಮೊರೆಯನಿುಟ್ುರೆ ಆತ್ ಖ0ಡಿತ್ವಾಗಲಟ ಅದನಟು 

ನೆರವೆೇರಿಸ್ಟವನಟ.ಏಸ್ಟ ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಿಣತಾಯಗ ಮಾಡಲಟ ಈ ಪಿಪ0ಚಕೆಕ ಬ0ದ ದೆೇವರ ಮಗ.ಈ 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರಟವ ಯಾರೆೇ ಆಗಲಿ ಅವನ ಮೇಲ್ೆ ನ0ಿಕಕೆಯನಿುರಿಸಿದರೆ ಅವರಟ ಖ0ಡಿತ್ವಾಗಲಟ ದೆೇವರಿ0ದ 

ಕ್ಷಮಯನಟು ಪಡೆಯವರಟ,ತ್ಮಮ ಪಾಪಗಳಿ0ದ (ಹಾಗಟ ನರಕದಿ0ದ)ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಡಟವರಟ ಹಾಗಟ ದೆೇವರಿ0ದ ಹೊಸ್ 

ಜೇವನವನಟು ಪಡೆಯವರಟ.ದೆೇವರಟ ತಾರತ್ಮಯ ತೊೇರಟವುದಿಲ್ಾಾ. ಅವನಟ,ನಾವಿರಟವ ದೆೇಶದಿ0ದ,ನಾವಾಡಟವ 

ಭಾಷೆಯಿ0ದ,ಬಡವ ಹಾಗಟ ಶಿಿೇಮ0ತ್, ಹೆಣಟು ಹಾಗಟ ಗ0ಡಟ, ಯಟವಕ ಹಾಗಟ ವೃದಧ, ಅರ್ವ ಬೆೇರಾವುದೆೇ ದೆೈಹಿಕ 

ವಿಭಿನುತೆಗಲಿ0ದ ಪಿಭಾವಿತ್ನಾದವನುಲ್ಾಾ. ಏಸ್ಟವನಟು ನ0ಿಕದವರಟ ಹಾಗಟ ತ್ಪ್ಪಿಪ್ಪಿಕೊ0ಡಿರಟವವರೆಲ್ಾಾರೂ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಡಟವರಟ.ಏಸ್ಟವನಟು ಅನಟಸ್ರಿಸ್ವುದಾಗಿ ನಿೇವು ನಿಧಗರಿಸಿದುರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಗನೆಯನಟು ನಿೇವು 

ಪಠಿಸ್ಬಹಟದಟ: 

 ಸ್ವಗಗದಲಿಾರಟವ ದೆೇವನೆೇ, ನನು ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಿಣ ನಿೇಡಲಟ ಅದರಿ0ದ ನಾನಟ ರಕ್ಷಿತ್ನಾಗಿ ಹೊಸ್ 

ಜೇವನವನಟು ಪಡೆಯಲಿಕೊೇಸ್ಕರ ನಿನು ಏಕ ಮಾತ್ಿ ಮಗನಾದ ಏಸ್ಟವನಟು ಕಳುಹಿಸಿದಟದಕೆಕ ನಿನಗೆ ನನು 

ವ0ದನೆಗಳು.ನಾನಟ ನನು ಪಾಪಗದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶುತಾತಪ ಪಡಟತಿತರಟವೆ ಹಾಗಟ ನಿನುಲಿಾ ಕ್ಷಮಯನಟು 

ಯಾಚಿಸ್ಟತಿತರಟವೆನಟ.ನಾನಟ ಏಸ್ಟವನಟು ನ0ಿಕ ಆತ್ನನಟು ನನು ದೆೈವ ಹಾಗಟ ರಕ್ಷಕನೆ0ದಟ 

ಸಿವೇಕರಿಸಿರಟವೆನಟ.ನಿೇನಟ ನಿೇಡಿರಟವ ಈ ಹೊಸ್ ಜೇವನದಲಿಾ  ನಿನುನಟು ್ಲಿಸಿಕೊಳುಳವ ನಿ್ುನಲಿಾ ನನಗೆ ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡಟ ಹಾಗಟ ಮಾಗಗದಶಗನ ನಿೇಡಟ. ಆಮೇನ್ 

ನಿೇನಟ ಈ ಮೇಲಿನ ಪಾಿರ್ಗನೆಯನಟು ಮಾಡಿದಲಿಾ, ದೆೇವರಲಿಾ ನಿೇನಟ ಹೊೇಗ ಬೆೇಕಾದ ಚಚಗನಟು ತೊೇರಿಸ್ಟವ0ತೆ 

ಕೆೇಳಿಕೊ.ದೆೇವರೊ0ದಿಗೆ ಪಾಿರ್ಗನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವು ಮಾತ್ನಾಡಟ ಹಾಗಟ ದೆೈವವು ನಿನೂು0ದಿಗೆ 
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ಮಾತ್ನಾಡಟವುದಟ. ದೆೈವವಾಿಸಗೆ ಓಗೊಡಟ.ದೆೇವರಟ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ತೊೇರಟವ.ಅವನಟ ನಿನು ಪ್ಪಿೇತಿಸ್ಟವ ಹಾಗಟ 

ನಿನು ಬಗೆೆ ಕಾಳಜ ತೊೇರಟವನಟ. ನಿೇನಟ ಅವನಲಿಾ ನ0ಿಕಕೆಯನುರಿಸ್ಬಹಟದಟ.ಅವನಲಿಾ ನ0ಿಕಕೆಯಿರಿಸಿದವರಟ 

ಸೊೇಲಟವುದಿಲ್ಾಾ. ದೆೇವರಟ ್ಳ ಳೆಯ ದೆೇವರಟ. ಅವನನಟು ನ0ಬಬಹಟದಟ. ನಿನು ಜೇವನಕಾಕಗಿ ನಿೇನಟ ಅವನನಟು 

ಅವಲ0ಿಕಸ್ಬಹದಟ.ನಿನು ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನಟು ಅವನ ಮಟ0ದಿರಿಸ್ಟ. ಅವನಟ ನಿನು ಬಗೆ ಕಾಳಜ ತೊೇರಿ ನಿನುನಟು 

ಆಶಿೇವಗದಿಸ್ಟವ.ದೆೇವನಟ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿರಟವನಟ, ‘ನಾನೆ0ದಿಗೂ ನಿನುನಟು ಕೆೈಿಕಡಟವುದಿಲ್ಾಾ ಹಾಗಟ 

ಪರಿತೆಯಜಸ್ಟವುದಿಲ್ಾಾ’.ದೆೇವರಲಿಾ ನ0ಿಕಕೆಯನಿುಡಟ. ಏಸ್ಟವಿನ ಮಟಖೆೇನ ಆಶಿೇವಗದಿಸ್ಲಿಡಟವೆ.  

ಜಾನ್ ನ ಪುಸ್ತಕದಿ0ದ ಆರ0ಭಿಸಿ, ಬೆೈಬಲನಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಓದಿರಿ.ಹೆಚಿುನ ಅ0ತ್ರ್ ಜಾಲ 

ಸ್0ಪನೂಮಲಗಳಿಗಾಗಿ, ಇಲಿಾ ಕ್ರಾರ್ಕ ಮಾಡಿ.  
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