గుడ్ న్యూస్ సందేశం
యేసు సజీవంగా ఉంది.1 యేసు మరణంచారు, మళ్ళీ పెరిగింది.2 యేసు తిరిగి వచేేస్త ంది.3

యేసు సవరగ ం మాత్రమే మారగ ం.4 యేసు సేవ్ చేసత ుంది.5 యేసు ల్యూక్ 4 ల్ో పేరకొన్న ప్రతిదీ

చేయగలిగిన్ంత్.6 యేసు కంగ్ మరియు అత్న్ు ఒక కంగడ మ్ కలిగి ఉంది.7 ఈ సామాాజ్ూం ల్ోక
ఏకైక మారగ ం మళ్ళీ జ్న్న్ం వ ంట ంది.8

యేసు కాాస్ న్ మరణంచాడు మరియు అత్ని శరీరం మీద ప్రతి పాప్ం ప్ట్ట ంది. అత్ని చారల్ు
దావరా మన్ం న్యం చేసత ారు.9 మేము ఎప్పట్కీ హిమ్ తో శాశవత్త్వం ఖరుే అందువల్ల

అత్న్ు మాకు అనిన కోసం త్ల్ల డిలిలంది.10 దేవ డు చాల్ా ఆయన్ త్న్ కుమారుని యేసు మా

సాాన్ంల్ో చనిప్ యే ప్ంపిన్ ప్రప్ంచ పిరయమైన్.11 మన్ం దేవ డిని ధర చెలిలంచడానిక కాల్ేదు
తెల్ుసు. ధర గకప్పది మరియు మేము దేవ ని ప్రమాణాల్కు ఎప్ పడయ కాల్ేదు. యేసు
వచ్ేంది ఎందుకు ఆ ప్ని.12
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యేసు ప్ద చేసిన్ మాంసానిన ఉంది. యేసు ఒక మాన్వ డు మారింది.13 యేసు ఈ భూమి
ల్ేచ్, హిమెల్ఫ్ మీద నొపిప మరియు తిరసొరణ ప్రతి రూప్ం ఎదురకొంది.14 అత్న్ు
తిరసొరించ్ంది మరియు దేవషించ్న్వినియోగ జ్రిగిన్ది. ఎవరూ కయడా హిమ్ మీద
కనిపించాల్ని కోరిక ఇంకా అత్న్ు మాకు గకప్ప విషయం చేసింది.15 అత్న్ు త్ండిర మాకు తిరిగి
విసమరించ్.
ఎందుకంటే యేసు చేసింది ఏమి, మేము ఇకపెై దేవ ని న్ుండి వేరు ఉండాలి. యేసు మేము
మళ్ళల త్ండిర తో ఫెల్ోషిప్ కలిగి ఉంట ంది కన్ుక మరణంచాడు.16 యేసు మేము జీవిత్ం కలిగి
ఉంట ంది కన్ుక మరణంచాడు.17 యేసు దావరా, మేము శాశవత్ జీవితానిన కలిగి ఉంటాయ.18
యేసు దావరా, మన్ం పాప్ం యొకొ క్షమ కలిగి ఉంటాయ.19 యేసు జీవిత్ం ఇసుతంది ఎవరు
వన్ ఎందుకంటే యేసు న్మేమ నిజ్ంగా మరణసాతరు ఎప్పట్కీ.20 యేసు హిమ్ న్ు న్మేమ అనిన
జీవిత్ం ఇసుతంది.21 మరియు ఆ అన్ంత్ జీవితానిన మీరు మీ గుండె ల్ోక హిమ్
అందుకుంటారు క్షణం పారరంభమవ త్ ంది.22
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మీరు సవరగ ం ల్ోక ప ందుటకు మంచ్ రచన్ల్ు ల్ేదా ప్న్ుల్ు చేయాల్ని ల్ేదు.23 మీరు

చెయూవల్సింది అనిన యేసు న్మమకం ఉంది. అత్ని పేరు మీద కాల్ఫ. మీరు సేవ్ అత్నిన
అడగండి. మీరు ఇవవవల్సిందిగా అడగండి. అత్న్ు ఇకొడ ఉంది. అత్ని సిపరిట్ మీరు

సహాయం ఇకొడ ఉంది. ల్ార్డడ ఆఫ్ పేరు మీద కాల్ఫ. యేసు మీద కాల్ఫ మరియు మీరు సేవ్

అవ త్ ంది. మీరు దేవ ని మరణం న్ుండి హిమ్ ల్ేవనెతితన్ మీ గుండె ల్ో యేసు ప్రభువ అని
మీ నోట్ తో అంగీకరిసత ునానన్ు మరియు భావిసేత , మీరు సేవ్ అవ త్ ంది.24 మీరు శాశవత్

జీవితానిన ఉంట ంది. మీరు దేవ డు, దేవ ని రాజ్ూంల్ో ఒక పౌరుడు ఒక బాల్ అవ త్ ంది.25
దేవ ని రాజ్ూం శాశవత్మైన్ ఉంది.26 దేవ ని రాజ్ూం ఇప్ పడు ఇకొడ మరియు ల్ార్డడ మరియు
రక్షకుడిగా యేసు ప ందే అనిన అందుబాట ల్ో ఉంది. యేసు సవరగ ం మాత్రమే మారగ ం. మేము
సేవ్ చెయూవచుే దావరా సవరగ ం కంద ఏ ఇత్ర పేరు ఉంది.27

ఒక రోజు యేసు చయపిసత ుంది. ఆయన్ తిరిగి తిరిగి వచేేస్త ంది.28 మరియు ఒక రోజు, అత్న్ు
పాలించు మరియు ఈ భూమి న్ుండి పాల్న్ ఉంట ంది.29 ఈ సందేశం ఒక పిరయమైన్ మీరు

భయభారంత్ ల్న్ు చేసేందుకు కాదు. ఈ సందేశం మీరు ఆ సమయంల్ో చ్న్న మరియు కీస
ా తు

యొకొ తిరిగి వెంటనే ఉంది తెల్ప్ండి ఏరాపట . యేసు, కీస
ా త ు మళ్ళల చయపిసత ుంది.30 అత్న్ు ఒక

శిశువ అని ఒకసారి వచ్ేంది కానీ ఆయన్ రండవ సారి వచ్ేన్ప్ పడు, అత్న్ు ఆకామణ కంగ్
గా వసాతయ ఎందుకంటే నేన్ు మళ్ళీ చెపేపది.31
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ఇప్ పడు రడీ పిరయమైన్ సేనహిత్ డు ఉండాలి సమయం ఉంది. ఇప్ పడు విన్ండి సమయం
ఉంది. ఇప్ పడు సమయం ఉంది. కాదు గట్ట చేయు మీ గుండె చేయండి. దేవ ని వూతిరేకంగా
తిరుగుబాట ల్ేదు.32 నేడు మోక్షానిక రోజు ఉంది.33 ప్రసత ుత్ం ఒక క్షణం టేక్ మరియు ల్ార్డడ

మిమమలిన మీరు కారణమవ తాయ. హిమ్ మీ జీవిత్ంల్ోని ఇవవండి. అత్నిక మిమమలిన మీరు
ల్ ంగుబాట . అత్న్ు మీ కోసం ఇకొడ ఈనాడు. హిమ్ వెైదూం యొకొ ల్ోతెైన్ ప్ని

అన్ుమతించు - మీ గుండె న్యం మరియు అనిన పాప్ం న్ుండి మీరు శుభరప్రిచే. అత్న్ు
చేయవచుే. అత్న్ు ఇకొడ ఉంది. యొకొ కలిసి పారరా న్ ల్ెట్.

యేసు డియ్ర్. నేన్ు మీరు నా పాప అనిి యొకక నాకు క్షమించి అడుగుతారు. నేన్ు
న్ువ్వు నాకు సేవ్ చెయ్యూలో అడుగు. ఐ నా తరిగి మయరిన్ కాని ఇపవపడు నేన్ు మీరు

వ్సాాయ. అనిి న్ుిండి నాకు శుభ్ూపరచడానికి చెయ్ూిండి. నాకు న్య్ిం చెయ్ూిండి. నా

జీవితింలో పూత పాూింతింలో నాకు న్య్ిం చెయ్ూిండి. ముఖ్ూింగా, నాకు లోపల నివ్స్ించడానికి
రిండి. ఐ తెలుసుకోవాలింట్ే. ఐ తో సింబ్ింధమున్ి అన్ుకుింట్ునాిరా. నేన్ు య్ువ్ర్స వ్ద్ద .
నేన్ు, ఎపపట్ికీ నా కిింగ్ నా దేవ్వని య్ువ్ర్స వ్ద్ద , మరియ్ు నా రోజుల మగిలిన్ మీరు సర్ు
ఎించుకోవ్చుు. నాకు మరణసుాన్ి కోసిం మరియ్ు నాకు సేవ్ చెయ్ూడానికి,, లయర్్

ధన్ూవాదాలు. నీవ్వ నా కోసిం ఉన్ి అనిి సవుకరిసా ారు. నేన్ు ఎపపట్ికీ మీరు కలిస్ ఉిండట్ిం
ఎద్ురు చూసుానాిము. ఆమెన్.

డియర్డ బరదర్డె మరియు సిసటర్డె, ఇప్ పడు మీరు ఈ పారరా న్ పారరిధంచ్న్చో మరియు విశావసం
దావరా మీ గుండె ల్ోక యేసు ప ందింది చేశారు, మీరు ఇప్ పడు కీస
ా త ు ఒక కొత్త సృషిట

ఉనానయ.34 మీరు ఇకపెై అదే విధంగా ఉనానయ. మీరు వూకత మీరు కొనిన నిమిషాల్ కత్
ా ం అని
ఇకపెై ఉనానయ. యేసు మీ గుండె ల్ో ఉంది.35 ఏం అదుుత్మైన్ వారత ల్ు అత్ని సిపరిట్ మీరు
32

హెబ్ర
ూ స్ 3:15

33

2 కోరిింతయ్న్స 6:2

34

2 కోరిింతయ్న్స 5:17

35

గలతింస్ 4:6

Telugu translation of “The Good News Message”
© Susanna Ward — www.rainthatheals.com

4

తో ఉంట ంది. అవ న్ు, ప్వితారత్మ మీరు తో ఉంది. అత్న్ు మీరు దారి మరియు మీరు గైడ్,

మీరు దేవ ని న్ుండి వసుతంది అనేది ఆయన్ నిజ్ం దావరా మారగ ం చయపిసత ున్న ఉంట ంది.36
ఇప్ పడు మీరు అల్ా ఉండాలి అని కొనిన విషయాల్న్ు ఉనానయ. రోజూ దేవ ని ప్ద
చదవండి.37 ఒక బైబిల్ఫ ప ందండి మరియు జ్ాన్ యొకొ ప్ సత కంల్ో పారరంభిసాతయ. మీ

మన్సుె రూపాంత్రమవ త్ ందని ఎందుకంటే దేవ ని ప్ద చదవండి మరియు అధూయన్ం
చేసత ారు.38 మరకక విషయం - ప్రతి రోజు దేవ ని పారరిధసత య సమయానిన వెచ్ేసాతరు. అల్ాగే

వినేందుకు తెల్ుసుకోండి. ఈ ఫెల్ోషిప్ ఉంది. ఈ మీరు హిమ్ గడిపే సమయంల్ో దావరా, అత్ని
సవర విన్డానిక ఎల్ా నేరుేకుంటారు ఉంది.39 అత్న్ు మీరు చాల్ా వినేందుకు

తెల్ుసుకోవడానిక త్ప్పక కాబట్ట మీరు మాటాలడటానిక కోరుకుంట నానరు. కీస
ా త ు సిగగ ు ఆ ఆ

విషయాల్ు దయరం. మీరు యేసు గురించ్ మరింత్ తెల్ుసుకోవడానిక ప్రదేశం కన్ుగకన్డానిక
సహాయం ప్వితారత్మ అడగండి.40
నేన్ు మేము కలిసి ఈ సమయంల్ో అందువల్న్ సంతోషించ్న్ వదద . నేన్ు మీరు ల్ార్డడ మీ

జీవిత్ం ఇచ్ేంది కాబట్ట సంతోషించ్న్ వదద . మీరు ఒకే విధంగా ఎప్ పడయ ఉంట ంది. మా ల్ార్డడ
మరియు రక్షకుని యేసు కీస
ా త ు యొకొ దయ మరియు జ్ాాన్ం ల్ో పెరుగుతాయ.41
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జాన్ 16:13, 14
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2 తమోత 2:15
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హెబ్ర
ూ స్ 4:12
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జాన్ 10:27

40

జాన్ 14:15-17, హెబ్ర
ూ స్ 10:25

41

2 క్షీణించు 3:18
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