యెహో వా ఈలాగు సెలవిచుచుున్నాడు: “మార్గ ములో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గ ములను గూరచు
విచనరచించుడి. మేలు కలుగు మార్గ మేది అని యడిగచ అిందులో నడుచుకొనుడి, అపుుడు మీకు న్ెమమది
కలుగును” (యరమమయా 6:16a).

పరిచయము
భార్తదేశము మరచయు ఇతర్ ఆసియా దేశములలో (విదనావేతతలతో సహా) అన్ేకమింది క్రైసతవ్ాము
పశ్చుమ దేశములతో ప్ాార్ింభించబడినది అని తపుుగా అనుకొిందుర్ు. ఇది తీవ్ామైన ప్ొ ర్ప్ాటు. ఒకవేళ
క్రైసతవాానిా “మతముగా” పేరకొనాటల యతే, ఇది భూమిపెై అతి ప్ాాచీన ‘మతమని’ ఈ చినా పుసత కము
దనారా తెలుసుకొనవ్చుును.
క్రైసతవ్ాము యొకొ మూలము న్నలుగువేల సింవ్తసర్ముల క్రితం ఇపుుడునా ఆధునిక ఇరాక్ (మధా
ఆసియా ప్ాాింతము) లో ప్ాార్ింభించబడినది. అనగా బుదుుని జనమకింటే పదిహేను వ్ిందల సింవ్తసరాలు
ముిందు. అింతే కాకుిండన కింఫుసియస్, ప్ాలటో, అరచస్ా ాటిల్ వ్ింటి పెదదలు జీవిించిన కాలిం కన్నా
ముిందునాది.
ఆ సమయింలో దేవ్ుడు అబాహాము అన్ే వ్ాకతతకత ఒక వాగాదనము చేసెను(ఈ వాగాదనము పాపాథమ స్త ీ

పుర్ుషులకు ఇచిునదనని నుిండి విసత రచించబడెను). ఆ వాగాదనమేమనగా మనిందరచ ప్ాపముల నుిండి
ర్క్ిించుటకు ఒక పాతేాకతించబడిన వ్ాకతతని దేవ్ుడు పింపిించును మరచయు ఆ వ్ాకతత అిందరచకత
ఆశీరాాదముగా ఉిండును. ఆ సమయము (కరీ.పూ.2000) నుిండి ఈ సృష్ిాని సృజించిన వానియిందు

విశ్ాాసము మరచయు ఈ ప్ాాచీన మార్గ ము యొకొ జఞానము ఇస్ాాయేలీయులకు వాాపిించెను. ఇది ఏసు

కరీసత ు వారచ యొకొ దినములు తరాాత తారచత గతిన మధా ఆసియా మరచయు ఐరోప్ాలకు విసత రచించెను.
మొదటి శతనబద ము లో బహుగా వ్ృదిు చెిందిన న్నటి నుిండి ఈ "ప్ాాచీన మార్గ ము" పాపించమింతన
విసత రచించినది.

పురాతన మార్గ ము
ఆదియిందు అనగా కనీసము ఆర్ువేల సింవ్తసర్ముల కతీతము, దేవ్ుడు ఈ విశామును మరచయు
పాపాధమ స్త ీ మరచయు పుర్ుషులను (ఆదనము, హవ్ా) సృజించి, వారచని అిందమైన తోటలో ఉించెను.
వారచకత ఆజా గా ఒక చెటా ును చూపిించి, దనని యొకొ ఫలమును తినవ్దద ని చెపిు ఈ ఆజా కు లోబడుమని
చెపెును. కాని మన పితర్ులు దేవ్ుని ఆజా ను తృణీకరచించి ఈ లోకములోనికత దుుఃఖమును మరచయు
మర్ణమును తీసుకొని వ్చెును. అయన్న దేవ్ుడు వారచకత మరకక వాగాదనము చేసెను; ఒకాన్ొక దినమున
విమోచకుడు వ్చిు దేవ్ునితో మానవ్ుని సహవాసమును పునర్ుదు రచించును. వార్ు దేవ్ుని
వాగాదనమును విశాసిించితే వార్ు ర్క్ిింపబడుదుర్ు.

“ఆదాము మరియు హవ్వ ఏదెను తోట నుుండి పుంపివేయబడితిరి” (ఆదికాుండము 3:22-24)

అయతే మన పితర్ుల ైన ఆదనము హవ్ా సింతతి మార్ుున్ొిందక, వార్ు నిర్ింతర్ము దేవ్ుని మాటలకు
లోబడక తిర్ుబాటు చేయుచూ వ్చిురచ. దేవ్ుడు వారచ తిర్ుగుబాటును సహించక, దేవ్ుని

ఇష్ాానుసర్ముగా జీవిసుతనాఒక వ్ాకతత (న్ోవ్హు) తో ఒక పెదద ఓడను నిరచమించి అిందులో పాతి ర్ిండు
ర్కముల జింతువ్ులను ఉించుమన్ెను. ఎిందుకనగా దేవ్ుడు జలపాళయము ద్వారా ఓడలో

ఉనాజీవాలను తప్పించి సమసత మును న్నశనము చేయును. మనుష్యులలో న్ోవ్హు కుటుింబమునకు
చెిందిన ఎనిమిది మింది మాతామే ర్క్ిించబడితిరచ.

నోవ్హు మరియు అతని ఓడ (ఆదికాుండము 6-8)

చెైన్న భాష లిపి తెలుగు భాషవ్ల కాక పాతి పదమును సూచిసూ
త విభనా గుర్ుతలుిండును. ఈ లిపిలో ‘ఓడ’ అన్ే

పదము యొక్క గుర్ుత ‘ప్ాతా’, ‘ఎనిమిది’, మరచయు ‘పాజలు’ అన్ే మూడు పదనల గుర్ుతలను కలిగచ ఉింటింది. ఈ
అదుుతమైన విషయమువ్లన కొింతమింది పిండితులు చెన్
ై న భాష లిపి కరీ.పూ. 3,000 సిం.ల. కాలములో
మొదల ైనదిగా భావిస్ాతర్ు. ఎిందుకింటే ఈ గుర్ుత యొకొ మూలము బైబిలునిందునా జల పాళయమును
సూచిసుతనాది (ఆది 7:13).

జలపాళయము తర్ువాత న్ోవ్హు, అతని కుటుింబము, మరచయు జింతువ్ులనిాయు ఓడను విడిచి
భూమిమీద కొతత జీవితము ప్ాార్ింభించెను. (ఆదికాిండము 8:18, 19), దేవ్ుడు న్ోవ్హు మరచయు

అతని సింతతికత భూమిని పాజలతో నిింపమని ఆజఞాపిించెను (ఆది. 9:1). అయతే న్ోవ్హు సింతతివార్ు

అహింకార్ముతో లోబడక, బబులోను సమీపములో నున్న పురాతన్ ఇరాక్ లో స్థి ర పడి,స్థఅక్క డ వారచ
ఘనత కొర్కు ఒక పటా ణము కటుాటకు సిదుపడిరచ.

“బాబేలు గోపుర్ము” (ఆదికాుండము 11:1-9)

ఆ సమయములో పాజలిందర్ూ ఒకే భాష మాటాలడిరచ. దేవ్ుడు దిగచవ్చిు ఒకరచ భాషను వేరకకర్ు అర్థ ము
చేసుకోని విధముగా వారచ భాషలను తనర్ుమార్ు చేసెను. వివిధ భాషలవ్లన చేతివ్ృతు
త లతో సహా వారి
అనుదిన జీవితము ఒకే చోట వీలుపడలేదు (ఆదికాిండము 11:17). కనుక ఒకే భాషను మాటాలడువార్ు
కలుసుకొని భూమియిందింతట వేరేార్ు ప్ాాింతనలకు చేరార్ు. భూమి మీద ఉన్న ప్రజలు వివిధ జాతులగా
అపుపడే ఏరాపటయ్యురు. అయిన్ను, వారచ కతషామైన మార్గ ములో వార్ు వెళ్ళిరచ గాని దేవ్ుని
తెలుసుకొనుటకు ఆసకతత కనబర్చలేదు.
మనిషి తన స్వుంత మతములను స్ృజుంచుకొనటం మొదలుపెట్టెను
మన పాపాథమ పితర్ులు వ్ాకతతగతముగా దేవుడిని తెలుసుకొనినను, కొింతకాలము తర్ువాత మనుష్ుల
నుిండి ఆ జా
ా న్ము తొలగచప్ో యనది. కనుక కీమేపి మానవ్ుడు తన సాింత మతములను

సృజించుకొన్నాడు. కొింతమింది, మనుషులు జింతువ్ులవ్ల న్ే అని, మరచ కొింతమింది మనుషులు

“దేవ్ుళి” నుిండి వ్చనుర్ు అని అన్నార్ు. మరచ కొింతమింది సృష్ిా ఎపుటినుిండో ఉనాది అని న్ెైతికింగా
జీవిించుటకు కొనిా నియమాలను ఏర్ురచచి, దేవ్ుడున్నాడు అన్ే సింగతిని ప్ట్టించుకోలేదు. వృక్షాలను ,
నదులను, సూర్ా చిందుాలను, పితర్ులను పూజించుట మొదలుపెటా ార్ు.

కొింతమింది

మనుషుాలిందర్ూ “దేవ్ుళ్ళి” అని అన్నార్ు. దేవ్ుని తిరచగచ చేర్ుకొన్ే పురాతన మార్గ ము యొకొ
జఞానమును మరచయు దననికత సింబింధిించిన వాగాదనములను మర్చిప్ో తిరచ.

పరతయేకమైన వాగాానము

4,000 సింవ్తనసర్ముల కతీతము, సుమార్ు బుదుుడు జనిమించుటకు 1500 సింవ్తసర్ముల ముిందు,
దేవ్ుడు అబాాహాము అన్ే వ్ాకతతతో మాటాలడియున్నాడు, అది ఇపుుడు ఇరాక్ లో ఉనాది. కర.ీ పూ.
2166 లో జనిమించిన్ అబ్ర
ర హాము మనుషుాలు సృష్ిాించుకునా దేవ్ుణణి ఆరాధిించే పాజల మధా
జీవిించనడు. అయతే దేవ్ుడు అబాాహాముకు తన తల్లిదిండ్ర
ర లను, దేశమును విడిచి తనను చూపిించబో వ్ు
దేశమునకు వెళల లమని సూచిించనడు (ఆదికాిండము 12:1-3).

అబారహాము కాలములో పురాతన ఇరాక్ (ఆదికాుండము 11-12)

75 సింవ్తసర్ముల వ్యసుసలో అబాాహాము దేవ్ుని సూచనను అనుసరచించి ఇపుుడు మధా
ఆసియాలో ఇశ్ాీయేలుగా పిలువ్బడుచునా దేశమునకు పాయాణణించెను. దేవ్ుడు అబాాహాముకు

మూడు గకపువాగాదనములను ఇచెును. వాటిలో అతి గకపు వాగాదనము: “నినుా ఆశీర్ాదిించువారచని

ఆశీర్ాదిించెదను, నినుా దూష్ిించువానిని శపిించెదను; భూమియొకొ సమసత వ్ింశములు నీయిందు
ఆశీర్ాదిించబడును” (ఆదికాిండము 12:3).

అబారహాము తన తుండిర యుంటిని దయశమును విడిచి దయవ్ుని వుంబడిుంచెను (ఆదికాుండము 12:1-4)

అబాాహాము యూదులకు (ఇశ్ాీయేలీయులకు) మరచయు అర్బుులకు తిండిాయాయెను. అయితే,
భూమిలోని జన్నింగములను దేవ్ుడు మొదట ఇచిున మాట పాకార్ిం, ఒకేఒకొ వ్ింశసుథడి దనారా
ఆశీర్ాదిించన్ెైయున్నాడు (ఆదికాిండము 3:15).
దేవ్ుడు తన వాగాదనములను అబాాహాము కుమార్ుడెైన ఇస్ాసకునకు మరచయు తన మనుమడెైన

యాకోబుకు ఇచెును. దేవ్ుడు యాకోబుకు 12మింది సింతననమును ఇచెును (వారే ఇశ్ాీయేలీయులు).
వార్ు కీమేప్ దుషా రాజుల కతీింద ఐగుపుతలో బానిసల ైరచ. ఈ దురామర్ుగల ైన (ఫరో) రాజులు

ఇశ్ాీయేలీయులపటల అకీమాలకు ప్ాలుడుతూ, వారచ పనిని ఇింకా కఠచనముగా చేసత ూ వారచ మర్ణననిా

ఆశ్చసూ
త వ్చనుర్ు (నిర్గ మకాిండము 1 అధనాయము). చివ్రచగా కర.ీ పూ. 1446లో దేవ్ుడు మోష్ే అను
ఒక గకపు వ్ాకతతని ఇశ్ాీయేలీయులను ఐగుపుతల యొకొ బానిసతాము నుిండి విడిపిించుటకు
పింపిించెను.

మోషే విమోచాకుడు

దేవ్ుడు మోష్ేను ఎనభై సింవ్తసర్ముల వ్యసుస ఉనాపుుడు పిలిచి ఫరోను “న్న పాజలను

వెళినిముమ” అన్ే ఆజా తో ఎదురకొనుటకు పింపిించెను (నిర్గ మకాిండము 3). మొదటగా ఫరో దేవ్ుని
మాటకు విధేయత చూపుటకు తిర్సొరచించినను, దేవ్ుడు ఆ దేశములోనికత పలు తెగుళల ను ర్పిుించిన
పిదప ఇశ్ాీయేలీయులు దేశము విడిచి వెళలిటకు అింగమకరచించెను (నిర్గ మకాిండము 4-10). దేవ్ుడు
చివ్రచ తెగులు పింపిించే ముిందు, మోష్ే దనారా తన పాజల ైన ఇశ్ాీయేలీయులకు ఈలాగు చెపెును:
కలమషిం లేని గకర్ీపిలలను బలి ఇచిు, దనని ర్కాతనిా వారచ ఇింటి గుమమములపెై పూయుము. ఈ ర్కత ము
ఐగుపుత దేశముపెై దేవ్ుడు పింపనునా మర్ణ దూత నుిండి వారచని ర్క్ిించును.

ఇశ్ాాయేలీయులను మర్ణదూత నుండి కాపాడుటకు వార్ు గొరరాపిలలను వ్ధిుంచి దాని ర్కత మును
గుమమములకు పూసిరి (నిర్గ మ 12:21-23)

యూదులు దేవ్ునికత లోబడి, వారచ గుమమములపెై ర్కత మును పూసిరచ. మర్ణ దూత వ్చిునపుుడు వారచ
గుమమములపెై పూసియునా ర్కత మును చూచి వారచని విడిచిపెటా న
ట ు.
చివ్ర్కు ఫరో యూదులకు ఐగుపుతను విడిచిపెటా ుటకు అనుమతినిచెును. ఇించుమిించు ఇర్వెై
లక్షలమింది పాజలు ఐగుపుత నుిండి మోష్ేను వెింబడిించెను. కాని ఫరో తన మనసుస మార్ుుకొని

దేవ్ుని పాజల వెనుక తన సెైనామును పింపెను. అయతే, దేవ్ుడు

గకపు కార్ాము చేసి యెర్ీ

సముదామును చీలిు తన పాజలను సముదాము దనటిించి, ఐగుప్త యులను యెర్ీ సముదాములో
ముించి వారచని న్నశనము చేసెను.
దయవ్ుని ధర్మశ్ాస్త రము
ఇశ్ాీయేలీయులు స్న్నయ కొిండపెైకత వ్చిునపుుడు దేవ్ుడు వారచకత పది ఆజా లు తన పాజలకు సూచనగా
ఇచెును. ఈ పది ఆజా లు దేవ్ునికతని మరచయు ఇశ్ాీయేలీయులకు మదా ఒపుిందమునకు చిహాముగా
ఇచెును. దేవ్ుడు వారచకత ఇచిున మాట పాకార్ము వారచని సుర్క్ితముగా వారచ దేశములోనికత

నడిపిించినను, ఇశ్ాీయేలీయులు దేవ్ుని వాగాదనమును మర్చిప్ో య క్ృతఘ్ననలై పురాతన మార్గ మును
విడిచి వారచ సాింత మార్గ ములో వెళ్ళలప్ో యరచ.

మోషే పది ఆజ్ఞ లను సీనాయ కొుండ పైన ప ుందెను (నిర్గ మకాుండము 20:1-21)

వారి పాపములకు పరతాేమాాయము
ఇశ్ాీయేలీయులు ఆయనకు అవిధేయత చూపినిందున వారచని న్నశనము చేయుటకు బదులుగా,
దేవ్ుడు ఎటువ్ింటి మచులేక నిిందలేని గకర్ీపిలలను ఆయన ఆరాధన సథ లములోనికత తీసుకొని వ్చిు దనని
తలపెై అవిధేయత చూపిన వ్ాకతత చేతులుించమని చెపెును. ఇది మనిష్ి మొకొ అవిధేయతను గకర్ీపిలలకు
బదిలీచేయుటకు స్ాదృశాముగా ఉనాది. తర్ువాత గకర్ీపిలల వ్ధిించబడును. ఇది కరీసత ు పూర్ాము 1400
సమయములో జరచగచనది, అయనను పాజలు ప్ాాచీన మార్గ మును నిర్ల క్షాము చేసి వారచ సాింత
మార్గ ములలో నడిచనర్ు.

మానవ్ుని పాపములు వ్ధిుంచబడయ గొరరాపిలలకు బదిలీచయయబడుటకు సాదృశేము (లేవీయకాుండము 1:4)
కర.ీ పూ. 1000 సిం.లో, శ్ాతవాహన స్ామాాజామునకు 800 సిం.ల కతీతము దేవ్ుడు అబాాహాము
సింతతినుిండి దనవీదును లేవ్న్ెతిత, ఇశ్ాీయేలీయులపెై రాజుగా చేసి దేవ్ుడు ఆదనము హవ్ాకు,

తర్ువాత అబాాహాముకు వాగాదనము చేసిన పాతేాకతించబడిన వ్ాకతత దనవీదు వ్ింశమునుిండి వ్స్ాతడని,

ఆయన సిింహాసనము నితాముిండునని చెపెును. దేవ్ుడు రాన్ెైయునా రాజు “దనవీదు కుమార్ుడు”
అని చెపెును.

కాలకీమేపి దేవ్ుడు వాగాదనము చేసిన రాబో యే ‘దనవీదు కుమార్ుని” గూరచు పావ్కత ల దనారా అన్ేక

విషయములు వివ్ర్ముగా తెలియజేస్ాడు. కర.ీ పూ. 800 సిం.లో బతెల హేము అన్ే చినా పటా ణములో

ఈ “కుమార్ుడు” జనిమించునని “మరచయు ఆయన నితామునుిండి వ్చుునని ఒక పావ్కత చెపెును (మీకా
5:2). కర.ీ పూ. 720 సింవ్తసర్ముల కాలములో మరచయొక పావ్కత , రాన్ెైయునా రాజు ఒక

ఇశ్ాీయేలీయుల కనాకకు కుమార్ునిగ జనిమించునని తెలియజేస్ాడు. అింతే కాకుిండ, వాకాిం ఆయన,
నితుాడగుతిండిాగా పిలువ్బడునని (యెషయా 9:6) చెపుుచునాది.
ఆశచర్ేకర్మైన జ్నమ
చివ్ర్కు ర్ిండువేల సింవ్తసరాల ముిందు, ఇశ్ాీయేలీయుల నజరేతు గాీమములో మరచయ అన్ే
యౌవ్ాన కనాకు దేవ్దూత పాతాక్షమై ఈలాగు చెపెును: నీవ్ు పరచశుదనుతమ దనారా గర్ువ్తియెై
కుమార్ునికత జనమనిచెుదవ్ు. అతనికత యేసు అను పేర్ు పెటా ుము ఏలయనగా అతడు తన
పాజలను వారచ ప్ాపములనుిండి ర్క్ిించును. అదే సమయములో పాభుతా ఆజా వ్లన జన్నభా ల కొల
కొర్కు మరచయ, ఆమతో పెళ్ళికత నిశుయించబడిన యోసేపు తన
బయలుదేరచర.చ

సాగాీమమైన బతెల హేముకు

బెతెలహేములో కనేకరైన మరియ యేస్ుకు జ్నమనిచెచను (లూకా 2:1-7)
వీరచదదర్ు ఆకొడునాపుుడు కొనిా వేల సింవ్తసర్ముల తర్బడి చేసత ునా వాగాదన్నల పాకార్ము యేసునకు
పశువ్ుల ప్ాకలో జనమనిచెును. (లూకా 2:1-8).

ఆ రాతిా బతెల హేములో ఉనా గకర్ీల కాపర్ులకు దేవ్దూతలు కనబడి ఈ విధముగా పాకటిించిరచ: “ఈ దినమున

ర్క్షకుడు జనిమించియున్నాడు, ఆయన్ే పాభువెన
ై కరస
ీ త ు.” లూకా 2:11

“యేస్ు బెతెలహేములో జ్నిముంచెనని గొరరాల కాపర్ులకు దయవ్దూతలు పరకటిుంచుచునాార్ు (లూకా 2:8-20)
ఈ సిందర్ుముగా తూర్ుున నక్షతాము ఉదయించి, ఈ కొీతత రాజును పూజించుటకు వ్చిున జఞానులకు యేసు

యొదద కు దనరచ చూపిించెను. ఈ శ్చశువ్ు (యేసు) కరీ.పూ. 2166లో జనిమించిన అబాాహాము సింతతివాడెైన కరీ.పూ
1000 జనిమించిన దనవీదు యొకొ వ్ింశసుథడు.

యేసు నజరేతులో పెరచగ్ను, మరచయు జఞానములో ఎదుగుచూ అిందరచ పేామను ప్ొ ిందెను. ఆయనకు
ముపెైు సింవ్తసర్ముల వ్యసుస వ్చిునపుుడు ఆయన ఈ భూలోకములో చేయుటకు వ్చిున పనిని
ప్ాార్ింభించెను. యేసు తనకుతనను దేవ్ుని కుమార్ునిగా తెలియజేసుకొనుచూ “న్ేనును తిండిాయును

ఏకమైయున్నాము” అని చెపెును (యోహాను 10:30). యేసు నిర్ింతర్ము దేవ్ునిగాన్ే ఉన్నాడు.
అయతే ఆయన మానవ్ుని సార్ూపము ధరచించవ్లసి వ్చెును (యోహాను 1:14). ఆయన ఇటల న్ెను,
“అబాాహాముకు ముిందు న్ేను ఉన్నాను” (యోహాను 8:58). యేసు “న్ేనున్నాను” అను మాటవ్లన
ఆయనకు “ప్ాార్ింభము” లేదు. ఆయన నితాతామునుించి ఉనావాడు అని తెలుసుతనాది. అల గాజిండర్,
స్ో కీటీస్, కానూూసియస్, మరచయు బుదుునికింటే ముిందు ఉనావాడు.
ఆయన విశామును సృజించెను (యోహాను 1:2-3; కొలసిస 3:16) మరచయు ఆయన్ే సమసత ముకు
“ఆధనర్భూతుడు” (కొలసిస 1:17; హెబ్రా 1:3).

పాపములేని వ్ేకతత ఒకకడయ
దేవ్ుడు పరచశుదుుడు మరచయు అనింతమైనవాడు, ప్ాపమును దేాష్ిించువాడు, అయనను యేసు
మానవ్ుని అవిధేయతను శ్చక్ిించుటకు రాలేదుగానీ, మన స్ాథనములో ఆయన చినా గకర్ీపిలలవ్ల
మర్ణణించుటకు వ్చెును! యేసు దేవ్ుని రాజామును గూరచు బో ధిించుట ప్ాార్ింభించినపుుడు, ఆ
సమయములో ఉనా గకపు పావ్కత యేసును చూచి ఇటల న్ెను,

“ఇదిగో లోక ప్ాపములను మోసికొనిప్ో వ్ు దేవ్ుని గకర్ీపిలల.” యోహాను 1:29
యేసు ప్ాపములేని పరచశుదు జీవితమును జీవిించనడు, (హెబ్రా 4:15, 1 పేతుర్ు 2:22, 1

యోహాను 3:4) మనవ్ల ఆయన పాతి విషయములో శ్ోధిించబడెను. యేసు రోగులను

సాసథ పర్చెను, దయాములను వెళలగకటటాను, గుీడిివారచకత చూపునిచెును (మతత య 9:27-35),
మృతులను లేవ్నెత్ను
తె
(యోహాను 11:38-44).

ఏసు నీటి పెైన నడుసు
ు న్నాడు మత్ుయి 14:25-27
అయతే 33 సింవ్తసర్ముల వ్యసుసలో దేవ్ుని పాణనళ్ళక పాకార్ము ఆయన (దేవునితో సమానునిగా

చేసుకొనెననే కారణముచే) బింధిించబడెను మరచయు దూష్ిించబడెను (అప్ొ సత లుల కార్ాములు 2:23).
అయతే రోమా న్నాయాధిపతి దృష్ిాలో యేసు నిిందనర్హతునిగా కనబడినను ఆయన మర్ణమునకు
అపుగచింపబడెను (యోహాను 18:38; 19:4, 6). అయతే ఇది దేవ్ుడు నియమిించిన దనని
పాతిఫలమైయునాది. (అప్ొ సత లుల కార్ాములు 4:27-28; పాకటన (13:8).

యేస్ు మన పాపములకు బదులుగా సిలువ్లో మేకులు కొటట బడెను
(మతత య 27:24-62; యోహాను 19:17-42)

“దయవ్ుడు లోకమును ఎుంతో పేమ
ర ుంచెను,

కాగా తన అదివతీయ కుమార్ుని అనుగాహుంచెను, కాగా ఆయనయుందు

విశ్ావస్ముుంచు పరతివాడు నశుంపక నితే జీవ్ము ప ుందును” (యోహాను 3:16)

యేసుకరీసత ు సిలువ్లో మేకులతో కొటా బడి (మన స్ాథనములో) చనిప్ో యు ప్ాతిపెటాబడెను.

“యేస్ు మర్ణము నుుండి తిరిగిలేచెను (మతత య 28:1; 1 కొరిుంథీ 15:3-9)
కానీ మూడు రోజుల తర్ువాత యేసు మర్ణమునుిండి తిరచగచ లేచెను. యేసు తిరచగచ లేచిన తర్ువాత
500 మింది ఆయనను సజీవ్ముగా చూచితిరచ (1 కొరచింథీ 15:6). ఆయన వారచతో మాటాలడెను. ఆయన
వారచని కౌగలిించుకొన్ెను. ఆయన వారచతో నడిచతను మరియు నలువ్ది దినములు వారచకత బో ధిించెను.
తర్ువాత ఆయన మర్ల తిరచగచ వ్చెుదనని వాగాదనమిచిు పర్లోకమునకు తిరచగచవెళ్ళిను (యోహాను

14:2-3; మతత య 26:64; మార్ుొ 14:62). ఆయన తిరచగచ వ్చిునపుుడు, ఈ జీవితములో ఆయనను
నముమటకు తిర్సొరచించినవార్ు తమ ప్ాపములలోన్ే వార్ు చనిప్ో తనర్ు (యోహాను 3:36; 8:24).
భవిషాతు
త లో, ఆయన పాపించముకు తీర్ుుతీర్ుడననికత (పాకటన. 19:11) తిరచగచ వ్చుును.

ఆయన పర్లోకమునకు వెళలక ముిందు తనను వెింబడిించువారచలో సర్ాలోకమునకు వెళ్ళల పురాతన
మార్గ మును గూరచు పాకటిించుమన్ెను (మతత య 28:19; అప్ొ సత లుల కార్ాములు 1:8). ఆ సమయము
నుిండి యేసును గూరచున సతాము ఇశ్ాీయేలు నుిండి సర్ాలోకమునకు వాాపిించెను.

పురాతన మార్గ ము
యేసుకరీసత ు పర్లోకమునకు వెళ్ళిన న్నటినుిండి అన్ేకమింది వారచ సాింత మార్గ ములలో వెళ్ళలప్ో య,

దేవ్ుడిా గూరచు ఆలోచిించలేదు (మతత య 7:13-14). మరచ కొింతమింది మానవ్ులు సృష్ిాించిన ప్ాత

మతములను, తతాశ్ాసత మ
ీ ును అనుసరచించెను. మరచ కొింతమింది నూతనమైనవి సృజించిరచ. దేవ్ునిని

చేర్ుకొన్ే పురాతన మార్గ మును అన్ేకులు విసరచజించనర్ు. ఈ పురాతన మార్గ ము మన పితర్ులకు 6000
సింవ్తసరాల కతత
ీ ిం వాగాదనముగా ఇవ్ాబడిింది. రాన్ెైయునా విమోచకుని గూరచున ఈ యొకొ
వాగాదనము, అబాాహామునకు “అన్ేకమిందికత ఆశీరాాదముగా” (ఆదికాిండము 12:3),

ఇశ్ాీయేలీయులకు నితా “కుమార్ుని”గా మర్లా ఇవ్ాబడెను (కరర్తన 2:7; మతత య 1:1). మన
ప్ాపములు క్షమిించబడుటకు యేసుకరీసత ు దేవ్ుని మార్గ మైయున్నాడు (యోహాను 14:6). ఆయన
(మన స్ాథనములో) పరచపూర్ిమైన జీవితమును జీవిించి తర్ువాత ఈ లోక ప్ాపముల కొర్కు
చనిప్ో యాడు (యోహాను 1:29; ఎఫెస్ 1:27; పాకటన 1:5).

ఈ అదుుతమైన సతాము ఇపుుడు మనది. యేసు మన ప్ాపముల కొర్కు మన స్ాథనములో

మర్ణణించెనని విశాసిించినపుుడు మన ప్ాపములు క్షమిించబడి, దేవ్ునితో మన సింబింధము
పునర్ుదు రచించబడును (1 పేతుర్ు 2:24; 2 కొరచింథీ 5:21).
మనము అదుుతమైన, మహో నాతమైన, ఆశుర్ాకర్మైన సథ లములో సమాధననముతో దేవ్ునితో

జీవిించుదము (యోహాను 10:28-29). మన సాింత యోగాతలో సారాగనికత ప్ో యే విధననిం, జఞానిం లేని
శీదువ్లే నునాది (రోమా 10:1-3). దేవ్ుని కుమార్ునియిందు విశాసిించినటటల తే
ల మనము క్షమిించబడి
నిర్ింతర్ము జీవిించుదము (పాకటన 21:1-4).

నేను గొరరాలకు ముంచి కాపరిని; ముంచి కాపరి తన గొరరల
ా కొర్కు తన పారణమును పటటటను (యోహాను
10:11; 1 పేతుర్ు 2:25).
యేసు చెపెును, న్ేన్ే మార్గ మును, సతామును, జీవ్మును; న్న దనారాన్ే తపు ఎవ్డును తిండిా
యొదద కు రాడు (యోహాను 14:6). “పాయాసపడి భార్ము మోసికొనుచునా సమసత జనులారా, న్న
యొదద కు ర్ిండి; న్ేను మీకు విశ్ాీింతి కలుగజేతును” (మతత య 11:28).
నీవ్ు దేవ్ుని గూరచు తెలుసుకోవాలను కొనుచున్నావా. నీ ప్ాపములనిాయు క్షమిించబడియునావ్ని
తెలుసుకొనగోర్ుచున్నావా? (1 యోహాను 5:13).
యేసు పాభువ్ును క్షమిించుమని అడిగచ, నినుా ర్క్ిించుటకు ఆయనయిందు విశ్ాాసముించి,
ఆయనను నీ పాభువ్ుగా చేసుకొనుము (యోహాను 3:16) ఆయన నీ జీవితములోనికత వ్చిు నీకు
నూతన హృదయమును ఇచిు ఆయన ఆతమను నీలో ఉించి, నినుా మార్ుును (పాకటన 3:20;
యెహెజేొలు 36;26-27).
ఈ పురాతన మార్గ మును గూరచు ఎకుొవ్గా తెలుసుకోవాలింటే నీ దగగ ర్ బైబిలును బో ధిించు
సింఘమునకు వెళలిము లేక ఈ చినా పుసత కమును ఇచిున వ్ాకతతని కలువ్ుము, లేదన ఈ మయల్
పింపుము: theancientpath@liveglobal.org

పాాయాసపడి భార్ము మోసికొనుచునా సమసత జనులారా, న్న యెదదకు ర్ిండి; న్ేను మీకు విశ్ాీింతి
కలుగజేతును” (మతత య 11:28). యేసుకరీసత ు

