A బైబిలు యొక్క ప్రధాన అంశము .
❖ అన్న ంటిక్ంటే, బైబిలు దేవున్ వాక్య ం. ఇది దేవుడు మన కోసం ప్వాసిన సందేశం.
❖ ఈ సందేశము ఏమిటి ?
— మరణ ప్రరంచంలో, దేవుడు మనకు జీవితాన్న , సమృదిిగా జీవితాన్న
ఇవాా లనుకుంటున్నన డు (యోహాను 10:10).
❖ ఎలాగు ఆయన అది చేయబోవుచున్నన డు?
— యేసు ప్ీసుు ద్వా రా, బైబిలు యొక్క ముక్య అంశము. రక్షణకు కారకుడాయెను
ఆయనే (హెప్ీయులకు 5:9).
పాత న్బంధన ఆయనను ప్రక్టిసుుంది, ప్ొతు న్బంధన ఆయనను రరిచయం
చేసుుంది. ఈ రండు ఆయన విమోచన శక్త ున్ ప్రక్టిస్తుయి మరియు ఆయన మన
కోసం సిద్ిం చేసిన మహోనన తమైన భవిష్య త్తును ముందే చెబుతాయి.
❖ నేను ఏమి చెయ్యయ లి ?
— మీరు యేసును మీ రక్షకుడిగా అంగీక్రించాలన్, ఆయన వాకాయ న్క్త నమమ క్ంగా
ఉండాలన్ మరియు ఆయన సందేశాన్న

ప్రరంచాన్క్త ప్రక్టించాలన్, దేవుడు

కోరుత్తన్నన డన్ బైబిలు చెబుతంది.
B బైబిలు యొక్క ఆరంభము.
❖ రరిశుద్వితమ దేవున్లో 3 వ వయ క్త ు. ఆయన వివిధ వయ కుుల మనసుు లను ప్రభావితం
చేశాడు, కాబటిి వారు దేవున్ సందేశాన్న వారి సా ంత మాటలత ప్వాస్తురు. ఆ ప్రజలకు
ఉమమ డిగా ఏమి ఉంటుందో?
❖ వేర్వా రు వృత్తులు, వేర్వా రు వయసుు గలవారు, వేర్వా రు విద్య స్థస్తయయి గలవారు, వేర్వా రు
జాతియతలు, వివిధ రరిసియత్తలు … కాన్ అంద్రు దేవున్ చేత వాడబడిన్నరు.
C బైబిలు యొక్క ప్రవచనములు.
❖ బైబిలులో 35 శాతం ప్రవచనము క్లిగిఉనన ది. దేవుడు జరగబోవు వాటిన్ ముందుగానే
తెలియరరిచాడు. యేసు ప్ీసుు యొక్క జీవితము మరియు సేవను గూరిి న
ప్రవచనములు ప్రత్యయ క్ముగా చాలా గొరప వి.
❖ ఈ ప్రవచనములన్న యు ఎంత ఖచ్చి తముగా నేరవేరియునన వి. ప్రవక్ ులు ముందుగా
ప్రవచ్చంచ్చన ఈ ప్రవచనమే బలమైన స్తక్షి మన యేసు ప్ీసుు మెసు య అనుటకు.
❖ యేసు ప్ీసుు కూడా భవిష్య త్తులో సంభవించు సంగత్తలు చెపాప రు: యేసు తన
మరణమును గూరిి మరియు పునరుతాున్నము గూరిి (లూకా 9:22); యెరుష్లేము
న్నశనము గూరిి చెపాప డు (మతుయి 24:2); మరియు ఆయన రండోవ రాక్డ గూరిి
కూడా చెపాప రు (యోహాను 14:1-3).
D ఆయన చెప్పప న విధముగానే అంతయు జరిగియునన ది, అలాగునే చ్చవరి ప్రవచనము
కూడా క్చ్చి తముగా జరుగుత్తనన ద్న్ మనము నమమ వచుి ను : యేసు ప్ీసుు మరల తిరిగి
వస్తుడు!
E బైబిలు యొక్క చారిప్తక్ విష్య్యలు.
❖ పాత న్బంధన యొక్క ద్ృష్టి మెస్సు య రాక్ కోసం ఎదురుచూసుునన ప్రజల చరిప్త.
❖ ప్ొతు న్బంధన యొక్క ద్ృష్టి ఆ వాగాానం యొక్క నెరవేరుప , యేసు మరియు అతన్
పునరుతాయనం యొక్క చారిప్తక్ సంఘటన.
ు సంఘటన.
❖ బైబిలు సప ష్ం
ి చేసుుంది: యేసు పునరుతాయనం ఒక్ ఒక్ వాసవ
❖ ఇది, భవిష్య త్తులో మన పునరుతాయనం యొక్క "మొద్టి ఫలాలు" అన్ కూడా బైబిలు
చెబుతంది .(1కోరింధియులకు 15:20).

ు సంఘటనగా ఉంటుంద్న్ మనము
❖ అందువల,ల మన పునరుతాయనం కూడా ఒక్ వాసవ
నమమ వచుి .
F మారుప చేయగల శక్త ు క్లిగిన వాక్య ము.
❖ యోషీయ్య రాజు “ధరమ శాస్తసు ప్గంథం” క్నుగొనన పుప డు, అతడు తీప్వముగా
క్దిలిపోయ్యడు. ఇతరులను వారి జీవితాలను మారుప చేసుకోనమన్ ప్పోతు హంచాడు,
తద్వా రా మొతుం దేశం మారుప చెందుట గమన్ంచవచుి .
(2 రాజులు 22:3-20).
❖ బైబిలు యొక్క మారుప చేయగల శక్త ు, ద్వన్ యొక్క అతయ ంత విశిష్త
ి లలో ఒక్టి.
వేలొలది మారుప చెందిన జీవితాలు, బైబిలు ప్రతయ క్షరరచబడిన దేవున్
వాక్య మనుటకు స్తక్షం.

