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చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు, ప%జల5 6శ89ిం<ే /0సు ఒక@AేBC? DారFకGమం 1.

AC. జJK ఆంకM బMO :

చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సును గ5"#ం7న చర8 9:డ. ప%జలల=ను,

>?@AలయCలల=ను ఓEF మ5ఖCAంశంJా మC"#, Time, News Week, U. S. News & World Report వంటN
అ9:క మCగజQౖనSల= ప%మ5ఖంJా ఈ చర8లU మ5?V%ంచబడ.త,9@X/. అంZేEాక, 'Media Jesus Seminar'
అనబ\ే ఒక ^_`a@8 bాదుల బృందం ప%చు"#సe ునX అనవసరfghన సంగత,లకU అiVక jా%i@నAత kసుeనX?V.
Elmతe kబంధన పం\oత,లల= ఈ బృం?@kEp aెం?Vన ^_`a@8 bాదులU a@లC తకUrవJా ఉ9@Xర*.
చ"#త% ప(ర*ష,\ెన
ౖ /0సుకU సంబం?Vం7న 7కUr ప%శXలను ఈ "tu ల=త,Jా ప"#vwం7 మCత పxjాతం
లyk ఆi@"ాలల=ను, Elmతe kబంధనకU సంబంiVం7న ఆi@"ాలల=ను చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు, EQ{|సeవ(లU
>శ`^ిసe ునX /0సు అk kర~•ింaే అ9:క చ"#త% సZ@Aలను ఈ EారAకmమంల= >వ"#ంచబ€ త,9@Xమ5.
ఈ9@టN మన అ•iV ప%పంచ ప%ఖCAత b:?@ం• '‚ƒ„† … "#క‡ ˆస‰' ప(సe క రచ/త \@. JF"# ‚Šబ‹ మC‰.
ఈయన Œ7Jా• ^_†Ž య•kవ"#•ట‘ నుం\o Ph.D అందుకU9@Xర*. ఆక•’‹“, ఇంJాSండ., ఇమC•ను/0లU
క–—˜ాల నుం\o "Qండవ \@క†"Ž
F అందుకU9@Xర*. \@. ‚Šబ‹ మC‰, wబ"™† >శ`>?@Aలయమ5 ల=k
šిలCసšీ మ"#య5 œV•లCˆ ˜ాఖకU žైర•• Jా ఉ9@Xర*. /0సు EŸస
m e ు ˆ>Z@kX గ5"#ం7 ఈయన bా%^ిన
వందకU Œం7న bాA„ాలU ప%మ5ఖ పం\oత జరXళS ల= ప%చు"#తfg9
h @/.
9:టN జ¡• ఆంక‹ బ‹¢ £… ల= మCZ¤ ఏEŸభ>ంచం\o. ప("ాతన చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సు ˆ>Z@kX క§\@
ఎందుకU అŒతంJా ప"#vwంa@"t ZెలUసుE©ం\o.
++++

AC. జJK ఆంకM బMO :

„ా`గతం. Time, News Week, U. S. News and World Report లCంటN ప%మ5ఖ

మCAగజQౖ• లల= /0సును గ5"#ం7 వ78న bాA„ాలను ªర* చ?V>నటS /Zే, EQ{|సeవAం సతAమ9: bాదం
>మర«కUలకU గ5ర*త,నXదk గm‚ƒంచగలం. Jesus Seminar అనబ\ే ^_`a@8 bాద సంస¬ ల=k పం\oత,లU
1

Z@మ5 కనుగ5నX సంగత,లను ప%చు"#సe ూ, "?ేవ(డ. మరణ¯ంa@డ.. /0సు EŸస
m e ు ?ేవ(డk ఇక•°ౖన
తలంచడం స"Qన
{ పk Eాదు. /0సు EŸస
m e ు మృత,లల=నుం\o లyవలyదు. EQ{|సebాAkX >సe "#ంప aే^_ందుకU Elmతe
kబంధన ప%xjాత >i@నంల= bా%యబ\oం?V." అనJా, ²వ( EQ{|సeవ(డb³ౖ /0సు EŸస
m e ు ?ేవ(డk
నమ5•త,నXట´S Zే
µ , సుbారe లల= bా%యబ\oన సంగత,లk ఆయన aెjా¶డk, ^ిలUవ •°న
ౖ మరణ¯ం7 •"#J#
లya@డk నŒ•Zే, ª >˜ా`సం నమ•దJ#న?V Eాదk ª >˜ా`„ాkX ధృ·క"#ంaే చ"#త% ఆi@"ాలU లyవk
bారంట¸9@Xర*. ఇలCంటN మCటలU ప¹"#eJా తప(¶ అk ªర* గm‚ƒంa@w.
9:టN మన అ•?V \@. JF"# ‚Šబ‹
º మC‰. "Qండ. \@క†"Fట¸లను j» ం?Vన ఈయన /0సు EŸస
m e ు ˆ>తమ5•°ౖ
వందకU Œం7న పం\oత bాAసమ5లను bా%„ార*. Jesus Seminar సంస¬ ¼కr అ½jా%యమ5లU గ5"#ం7
బºౖ¾లU పం\oత,లU ఏమనుకUంట¸9@Xరk 9:న\oJాను. ఆయన జbాబ5ను >నం\o.

AC. QR"# STబU"ాVW:

ఈ పం\oత,లU ఉంతe మ „ా¬/ బºౖ¾లU పం\oత,లU Eార* ష,మC"Qన
{ పం\oత,లU

క§\@ Eాదు. ఇప(¶డ. ఆ సZ@Aలను గ5"#ం7 aెబ5త,9@Xను. మనం /0సును గ5"#ం7న చ"#త%ను ప"#vw^_e
/0సును గ5"#ం7 అ9:క >షయCలను ZెలUసుE©గలమk అనుకUంట¸9@Xను. /0సు ప(ట¸†కను గ5"#ం7న
అ9:క సంగత,లU, ఆయన ˆ>తం, ఆయన బ€ ధలU, ఆయన మరణం, ¿ర*¶ సమసe ం, సమCiV, మ5ఖAమ5Jా
ప(నర*Z@eనం తర*bాత కనబడ.ట, ఆయన ?ెవ
ౖ Z@`kX గ5"#ం7 క§\@ అiVక సమCa@రం ఉనX?V. ఈ
>వ"ాwX Elmతe kబంధనల=k ఇతర ప(సe కమ5లల=ను చూడవచు8ను.

AC. జJK ఆంకM బMO :

Jesus Seminar సంస¬ ప%చు"#ం7న k"ాi@రfghన సంగత,లZ¤ ఒకటN,

jారంపరAమ5Jా /0సు ?ేవ(డk నమ5•త,నX EQ{|సeవ(లకU ?@kX kర~•ింaే చ"#త% ఆi@"ాలU లyవ(. ఐZే
ఆ మCట అబదÁ ం. /0సును గ5"#ం7న >>ధ సZ@Aలను Zెw•_ ఆi@"ాలను \@. ‚Šబ‹
º మC‰ >వ"#„e ాడ.
>నం\o.

AC. QR"# STబU"ాVW:

చూడం\o, ఈ సZ@AలకU సంబంiVం7నంత వరకU Elmతe kబంధన ఆ?V నుం\ే Eాక

kరంతరం /0సు a@"#త%క ప(ర*ష,డk kర~•ిసe ూ9: ఉనX?V. ?ÂkX గ5"#ం7 త"ా`త మ"#kX సంగత,లను
ZెలUప(Z@ను. Elmతe kబంధన సZ@Aలను jా%రంభం నుం\o, ప"#vwంచుకUంటÃ j… bాw - ఇ?V నమ•దJ#నద9:
అం˜ాkX మCత%fÅ Eాదు
ఐZే మనం Elmతe kబంధనకU b³లUపల క§\@ EQ{|సeb:తeర*లU Elందర* aెబ5త,నX అం˜ాలను ప"#vwంa@w.
Elmతe kబంధనకU బºౖట ఒకటNనXర డజను EQస
{| e bత
: e ర ఆi@"ాలను గమkంa@w. ప("ావసుe ˜ాసe ంÆ ElkX
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సంగత,లను ZెలUప( త,నX?V. ·టkXటN² కw•ిచూ^_e , /0సును గ5"#ం7 ÇదటN శZ@బÈ మ5ల= ఆయన
ˆ>Z@kX గ5"#ం7 అiVక సమCa@రం ల½సుeం?V.

AC. జJK ఆంకM బMO :

ఐZే Elmతe kబంధన గmంi@లU /0సు ¼కr a@"#Z@%త•క అం˜ాలU Eావk

ఆయనుX గ5"#ం7న b:?@ంత పరfghన సంగత,లyనk Jesus Seminar సంస¬ పం\oత,లU అ9@Xర*. ఇతర
చ"#త% ప(సe Eాలల= క§\@ b:?@ంతప( ఆల=చనలU9@Xయk ఐZే చ"#త%ంశమ5లను >వ"#సe ునXందున అ>
k"ాక"#ంచబడలyదk \@. ‚Šబ‹
º మC‰ aెబ5త,9@Xడ. ఎందుకk? >వ"#ంచం\o.

AC. QR"# STబU"ాVW:

Elmతe kబంధన రచ/తలU b:?@ంత పం\oత,లÉన
ౖ ందు వలన, చ"#తన
% ు ?@kల=

bా%యలyద9: bాదనల= ఉనX సమసA ఏŒటంటÊ, ఆ Eాలప( చ"#త%Eార*లU J™క
% ార*లU
m U బË£ా చ"#తE
అట¸వంటN చ"#త% అంశమ5లU లyవk aెబ5త,9@Xర*. ఆ Eాలప( రచ/తలU EFవలమ5 చ"#త%9: "ా^_bార*
Eాదంట¸9@Xర*. kజfÅమంటÊ, ªర* టËEŸట‰ ను సు/ÌటÍkయC‰ గmంi@లను, •ిS kX ప(„ాeEాలను, ఇతర
గmంi@లను గమk^_e, ఈ "tమను చ"#త%Eార*లU శకU9@లను, అదుÎత కథలను కw¶Z@లను తమ చ"#త%ల=
కలUప(Z@ర9: •_ర* Zెచు8కU9@Xర*. టËEŸట‰ "tమను "ాజవంశం పటS పxjాతం కwJ#నbాడ.
సు/ÌటÍkయC‰, EQస
{ ర* మరణ@లను గ5"#ం7 మ5ం?ే Zెw•ిన శకU9@లను గ5"#ం7 ప(సe Eాలల= bా%˜ాడ..
కనుక "ాuలU మCట•°ౖ kwaేbార* Eాదు. చ"#తE
% ార*లU ·"#k గ5"#ం7 ఏమ9@Xర*? bార* అ?V b:"F
>షయమ9@Xర*. ·ర* చ"#త%Eార*లU, ·ర* b:?@ంత >షయCలను మCటËS\@ర* ఐZే b:?@ంతమ5 ?Âkల=
ఉనX?V.
ఒక b:ళ మనం, Elmతe kబంధన b:?@ంత పరంJా అ9:క సంగత,లను చూప(త,9@Xడk అ9@XమనుE©ం\o
ఐZే, ?Âkవలన చ"#త%ం˜ాwX bార* "ాయక§డదk aె•_¶ందుకU ·లyS దు. Elmతe kబంధనల= అ9:క చ"#త%ం˜ాలU
bా%యబ\@“/. ఈ సంగ•k 9:డ. ల=కంల= పలUవ(ర* పం\oత,లU గ5"#eంa@రk అనుకUంట¸9@Xను.

AC. జJK ఆంకM బMO :

త"ా`త, మతe /, మCర*r, ల§Eా, •ÐనులU ఆయC ప(సe ÑEాలను

bా%యలyదk Jesus Seminar పం\oత,లU aెబ5త,9@Xర*. అంZేEాక సుbారeలల= /0సు పwEpనట¸SJా
aెప¶బడ.త,నX మCటలల= EFవలమ5 18 ˜ాతం మCటలU మCత%fÅ /0సు పwEpనవk jesus Seminar
పం\oత,లU అంట¸9@Xర*. ?Âk సంగZేŒటN? \@. ‚Šబº‹ మC‰ >వ"#సe ు9@Xడ. ÇదటN >షయమ5,
„ాంప%?@యక రచ/తల/న మతe /, మCర*r, ల§Eా, •ÐనులకU మదÈ త,kవ`వచు8. "Qండవ
>షయమ5, సుbారe లల=k ElkX ÒËగమ5లU చ"#త% పరమ5Jా bాసe bాలyనk 9:టN >మర«క పం\oత,లU
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అంJ™క"#ంa@ర*. మ•డవ >షయమ5, ·ర* అంJ™క"#ం7న „ాÓÔAkX ¿సుకUk సంప%?@య EQ{|సeవ
>˜ా`„ాలకU ªర* మదÈ త,kవ`గలర*. >నం\o.

AC. QR"# STబU"ాVW:

సుbారeలను ఎవర* bా%„ారk >షయమ5ల= మ•డ. సంగత,లను

aెబ5త,9@Xను. ÇదటN?,V సంప%?@య రచ/తలU మతe /, మCర*r, ల§Eా, •Ðనులy ·టNk bా%„ారk
మనం బలS గ5?VÈ aెప¶గలమ5. ఉ?@హరణకU ఆధుkక మత సమరÁన bాదులల= ఒక"Q{న ఆ‹. టN. Öా%••, ఈ
„ాంప%?@యక రచ/తల >షయమ5ల= మనం aేసe ునXట¸SJా ఈ ప(సe Eాలల=k సంగత,లU చ"#త%ం˜ాలyనk
మనం aెప¶గలం. ఇ?V /0సు EŸmసe ును గ5"#ం7 ప("ాతన Eాలంల= నుం\ే వసుeనXట¸వంటN కథలU. కనుక,
మనకU ల½ం7న అంత ప("ాతన చ"#త%ం˜ాలUJా ·టNEp తJ#న మ"ాAదkbాw•ం?ే.
మ•డవ సంగ• aెబ5త,9@Xను. ఇకrడ „ాంప%?@యక రచ/తలU9@Xర*. Elంద"#EŸ మCట నచ8కj… Zే,
/0సు ˆ>Z@kX Çతe ంJా చూ•ింaే అ• ప("ాతన గmంi@లU మనకU9@X/. మ•డవ?V, ఆ?VEాలం నుం\o
>వ"#ంaే మత సమరÁన bా?Vk 9:kష† పడZ@ను. అందువలన ఇవ²X చ"#త% గmంi@లyనk, ·టNల= ఉనXదంZ@
kజమk 9:ను aెప¶బ€ వడం లyదు. 9:ను సమCa@రప( మ5కrwX ¿సుకUంటËను. j×లU వ78న తర*bాత
సుbారe b³లUపwEp b³ØSందk >మర«కUలU ÒË>సుe9@Xరk >?@Aర*¬లకU aెబ5త,ంటËను. EQస
{| e వ(kEp j×లU
మ"#య5 సుbారeలy లyఖనం. ఐZే, bార* మనకU j×లU kసుeండJా, ¿సుకUk మన bా?@kX
^ిదÁపర*8E©వచు8. ElkX సZ@Aలను మCత%ం ¿సుకUk bాటN చుటÃ
† ఉనX సమCa@"ాkX బటN†, ఈ El?VÈ
bాసe bాల ఆi@రంJా మనం బలfgన
h bా?@kX సమ"#¶ంచగలమk Zెwయaేయగలం.
j×లU bా%^ిన అ9:క ప(సe Eాలల= >„ాeరfghన చ"#త% అం˜ాలU9@Xయk అందర~ అంJ™క"#సe ు9@Xర*. ఒకటN
లyక "Qండ. ఉ?@హరణలU ఇసుe9@Xను. ¾%ట‘Ù j» % š°స‹ Ú. ఎ. b³‡•, /0సు EŸస
m e ు ఈ ల=కంల= ప(ట† 9: లyదk,
ˆ>ంచ9: లyదk bా?Vసe ూ అ9:క ప(సe Eాలను ర7ంa@డ.. ఐనప¶టNEŸ j×లU రచనల=S ఎkŒ?V
bాసe వfghనవk Ú. ఎ. b³‡• అంJ™క"#ంa@డ.. ఐZే పదమ•డ. ప(సe EాలU సZ@AలUJా ఉం\@లk ఆÜంaే
EQ{|సeవ(kEp తృ•ిe కలUగలyదు. ఐZే అతడ. మనకU ఇవ`k ?@kkబటN† E©పJ#ంచుE©కUం\@, అత\o78న ?@kk
¿సుకUం?@ం. ఆ ఎkŒ?Vల= మన మ5ఖAfgన
h ^ి?Á @ంత గmంi@లU9@X/. "tమC ప•%క, ఒకటN, "Qండ.
El"#ంœÂయ5లకU, గల¿, šిw•ీ¶, ·టkXటN² ఇa@8డ. కనుక j×లUను అంJ™క"#ంa@డ.. /0సు EŸస
m eు ఈ
ల=కంల= ప(ట† 9ల
: yదk bా?Vంaే Ú. ఎ. b³‡• >షయంల= క§\@ /0సు EŸస
m e ు ప(నర*తe 9@kX, సుbారeల
స`ÒËbాkX గ5"#ం7 మCటËS\ేప(¶డ. అj» సe లUడ. j×లUను ఉప•J#ంచుకUం?@ం. ÇదటN El"#ంœÂ ప•%క
15 అi@AయCkX చూ?@Èం. గల¿ ప•%క ÇదటN అi@AయCkX చూ?@Èం. ఈ bాకAÒËJాలల= ఏEా½jా%య
మ5నX?V. ఈ Eారణ@kX బటN† Elతe kబంధన స"Q{న సమCa@"ాkXసుeనXదk aెప¶గలం. ఇంకను
4

తJ#¢ంచుటకU ·లUEాk ప(సe కంJా9ß లyక అ•తకUrవ >లUవగల?VJా9ß ?ÂkX తలం79@ క§\@ /0సును
గ5"#ం7 aె•_¶ందుకU అiVక సమCa@రమ5నX?V.

AC. జJK ఆంకM బMO :

అj… సe లUడ. j×లU EŸmసe ును ?ేవ(kJా మC"#8b:˜ాడk Jesus Seminar

సభ5Aలంట¸9@Xర*. j×లU ¼కr /0సు చ"#త% ప(ర*ష,డ. /0సుకU ప¹"#eJా వAZ@Aసమ5నX bాడ9@Xర*.
అj… సe లUడ. j×లU, /0సు EŸస
m e ును ర~j» ం?Vంచలyదk, అతడ. ఇతర అj… సe లUలUను /0సు EŸస
m e ును ఒEF
>ధంJా చూ^ి, అ?ే సం?ే˜ాkX ప%కటNంa@రk kర~•ింaే చ"#త% ఆi@"ాలyŒటN? >నం\o.

AC. QR"# STబU"ాVW:

>మర«క పం\oత,లందర* ?@?@ప( ఏకJ™mవంJా అంJ™క"#ంaే మ•ల ^ి?Á @ంతంల=k

ఒక మ5ఖAfgన
h అంశం ÇదటN El"#ంœÂ 15 వ అi@Aయంల= ఉనX?V jాలU ÇదటN "Qండ. వచ9@లల= 9:ను
ª వదÈ కU వa@8నk aెjా¶డ.. 9:ను ªకU సుbారe ప%కటNంa@ను. j×లU 9:ర*Jా El"#ంœÂయ5ల వదÈ EF b³ØS
సుbారe ప%కటNంa@డ.. ఇ?V EŸ.m శ. 51 ల= జ"#J#ం?V. 9:ను స`యంJా వ78 సుbారe ను ªకU ప%కటNంa@ను.
ªర* >శ`^ి^e _ రxణ j» ందుZ@రk అ9@Xడ.. సుbారe ను నమ•కUంటÊ రxణ j» ందవ9@Xడ..
ఆ తర*bాత సుbారe అనJా ఏŒటk aెబ5త,9@Xడ.. మ•డవ వచనం 9@EpయAబ\oన ఉప?ేశమ5ను
Çదట ªకU అప¶J#ం7•k. అ?ేమనJా, లyఖనమ5ల ప%Eారమ5 EŸస
m e ు మన jాపమ5లkŒతe మ5
మృ•j» ం?ెను, సమCiVaయ
ే బ\ెను, లyఖనమ5ల ప%Eారమ5 మ•డవ?Vనమ5న లyపబ\ెను. ఆయన
EFÖాకUను, తర*bాత పం\ె%ండ.గ5"#Epk కనబ\ెను." EŸmసe ు ప%ZAే xfgన
h మ"#ElkX సంఘటనలను aెjా¶డ..
అEాలమందు ప(టN†నట¸†నX 9@కUను కనబ\ెను అంట¸9@Xడ..
కనుక Elmతe kబంధనల=, సుbారe స`ÒËbాkX స¶ష† ంJా మనకU ZెలUప(త,నX Eాదనలల= ఇ?V క§\@
ఒకటN. ఐZే ?Â9X
³ ందుకU ఖÜ8తంJా ¿సుE©bాw. ÇదటNJా, అj… సe లUడ. j×లU "ా˜ాడk ఆపం\oత,లందర*
తలUసుeనX ప(సe కంల= ఇ?V ఉనX?V. ఎందుకk? ఒక పం\oత,డ. అనXట¸SJా అంతర¢ త, మ"#య5 బËహA
„ాÓÔAi@"ాలU అŒతబలంJా ఉనXందున, kజంJా j×లU ?Âkk "ా˜ా\@ అk మనం చ"#8ం˜ాw•న
పkలyదు. ఉ?@హరణకU చూడం\o EŸ.m శ. 100 Ep 100 కU Elంచం మ5ందు EQSfgంŽ, EŸ.m శ 95, వందకU
Elంచం తర*bాత j… wక‹¶ ?@?@ప( EŸ.m శ. 107, ఇJFXïియసు EŸ.m శ 110 ల= - ఈ మ5గ5¢ర* రచ/తలU,
ZðŒ•?V 7నX ప•%కwX "ా˜ార*. అj… సe లUడ. j×లÉ ఈ ప•%కను "ా˜ాడk ఇంతమం?V aెబ5త,నXందు
వలన మనం ఒప(¶E©వల^ిం?ే.
9@^ిe కUలZ¤ కw•ి పలUవ(ర* అంJ™క"#సe ునX Eారణ@ల=S ఇ?ొ కటN - j×లU Z@ను సమCiVల=ం7 లy7న EŸస
m e ును
చూ˜ానk నమC•డ.. కనుక, EŸmసe ు మన jాపమ5ల kŒతe మ5 మృ•j» ం?V, సమCiV aేయబ\o మరలC
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మ•డవ ?Vనమ5న లya@డనXప(¶డ. ఈ Eారణ@kX బటN† మనం ?@kX నమC•w. సమCiV ల=ం7 లy7న
/0సును jాలU క²సం దర«నంల= 9³9
ౖ @ చూa@డk ప%పంచమంZ@ అంJ™క"#సe ునX?V కనుక ఈ నమ•కం
వలన •°దÈ వAZ@Aసం ఏర¶\oం?V. కనుక EQ{|సeవAప( jా%రంభ దశల=9: అకrడ ఉనX వAEpeZ¤ అj» సe లUలUను
గ5"#ం7 Zెw^ి, bా"# బ€ ధ9: •"#J# ప%కటNసe ునX వAEpeZ¤ వAవహ"#సe ు9@Xం ÇదటN El"#ంœÂ 15:11 ల=
9:9³ౖన9:Œ bా"Qన
{ 9:Œ, ఎవర* బ€ iVం7న ఎలCంటN వAZ@Aసం లyదk aెబ5త,9@Xడ. . అందరం ఒEF
సుbారe ను బ€ iVసe ు9@Xమ5. j×లU ¿సుకUనX జ¡గmతeను గ5"#ం7 గల¿ 1:2 ల= bా%యబ\o య5నX?V.
అj… సe లUలU బ€ iVంaే సుbారe క§\@ ఇ?ేనk ప%జలకU Zెw•_ందుకU అతడ. ఎంZ¤ జ¡గmతe ¿సుకU9@Xడ..
C. H. \ో ÷ ఈ మCటను aెjా¶డ.. j×లU సుbారe ల= aె•¶ి న సంగత,లU /0సు బ€ ధకU a@లC దగ¢ రJా
ఉ9@Xయk అ9@Xడ.. అ?V ప%i@న న?VEp a@లC దగ¢ రJా ఉనX •ిలS EాలUవ. ఎవ"Q{9@ ?ÂkEp వA•"FకంJా
bా?Vంచదw^_e తమ bాదన ఎందుకU స"#/న
Ìh ?ో >వ"#ంaే బËధAతను ¿సుE©bాలk అ9@Xడ.. j×లU ఈ
>వ"ాలను న?V మ5ఖA ?@`రమ5 వదÈ 9: మనకU Zెwjాడ..

AC. జJK ఆంకM బMO :

గ5"#eంచుE©ం\o, /0సు EŸmసe ు ˆ>తం, మరణం ప(నర*తe 9@లకU చ"#త% పరంJా

ఎలCంటN „ాÓÔAi@"ాలU లyవk Jesus Seminar సంస¬ bార* aెబ5త,9@Xర*. ఐZే bా"# అ½jా%యం తప(¶.
>మర« పం\oత,లందర* అంJ™క"#ం7న, ÇదటN El"#ంœÂ 15 అi@Aయమ5ల=k ఈ మCటలU మనwX మరలC
/0సు వదÈ కU ¿సుకU b³–e —/. ఈ EాలపటN†కను చూడం\o. EŸm. శ 30 ల= /0సు మరణ¯ంa@డ.. El?ÂÈ
సంవత•"ాల త"ా`త, •_త,ర* యCE©బ5 ఇతర అj… సe లUలU /0సు ప(నర*తe 9@kX గ5"#ం7, ?ైవZ@`kX
గ5"#ం7 ప%కటNంa@ర*. EŸ.m శ. 32 ల= j×లU దమసుr మCర¢ మ5ల= /0సును కనుగ5k మCర*మనసు• j» ం?V
EŸmసe ు నందు >˜ా`^ి అయCAడ.. EŸ.m శ. 35 ల= j×లU అj… సe లUడ. •_త,ర*ను, యCE©బ5ను, ఇతర
అj… సe లUలను కలUసుకUk ·రందర~ /0సు ˆ>తం మరణం ప(నర*Z@e9@kX గ5"#ం7 ప%కటNం7న సతAమ5
తన ÒùధలZ¤ అనుగ5ణAంJా ఉ9@Xbా లy?@ అk చూడ\@kEp /Ìర~షలyమ5 b³–—úడ.. bార* ఔన9@Xర*.
తర*bాత EŸ.m శ. 51 j×లU El"#ంœÂ పట† ణంల=k ప%జలకU సుbారe ను బ€ iVంచJా అ9:కUలU EŸmసe ును
>శ`^ింa@ర*. EŸm. శ. 55 ల= j×లU /0సును గ5"#ం7 Z@ను అj… సe లUల వదÈ ZెలUసుకUనX సZ@Aలను తనEF
స`యంJా Zెw^ిన సZ@Aలను, ÇదటN El"#ంœÂయ5లకU ప•%కల= Zెwjాడ.. ?ÂkkబటN†, j×లU EŸmసe ు
?ైవZ@`kX ఊ‚ƒం7 bా%యలyదk, •_త,ర*, యCE©బ5లU బ€ iVం7న సZ@AలZ¤ అతడ. అంJ™క"#సe ు9@Xడk
గm‚ƒంచగలం. అంZేEాక, j×లU రంగంల=Ep "ావ\@kEp a@లC Eాలం మ5ందునుం\ే •_త,ర* యCE©బ5 EŸmసe ును
గ5"#ం7న సం?ే˜ాkX ప%కటNసe ు9@Xర*. కనుక j×లU /0సు గ5"#ం7 కw¶ం7 bా%యలyదు. /0సు గ5"#ం7
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బలfgన
h ప(9@దులను b:^న
ి ఈ చ"#త% సZ@Aలను ఎందుకU k"ాక"#ంచక§డ?ో \@. ‚Šబ‹
º మC‰ aెబ5Z@ర*
>నం\o.

AC. QR"# STబU"ాVW:

చ"#త% పరంJా ఇ?ెందుకU మ5ఖAfgన
h ?ో aెబ5Z@ను. /0సు EŸmసe ు ఈ ల=కంల=

ˆ>ంచ9: లyదంట¸నX Ú. ఎ. b³‡•, fghEQలU మ"#ÈనులU క§\@ ÇదటN El"#ంœÂ, 15 వ అi@Aయం
bాసe వfÅనk అంJ™క"#ంa@ర*. 9@EpయAబ\oన ఉప?ేశమ5ను Çదట ªకU అప¶J#ం7•k. అ?ేమనJా,
లyఖనమ5ల ప%Eారమ5 EŸస
m e ు మన jాపమ5లkŒతe మ5 మృ•j» ం?ెను, సమCiVaయ
ే బ\ెను,•"#J# లyaెను.
?ÂkEQందుకU jా%i@నAత kbా`w? EాలపటN†కల= ఇ?ేలCగ5ంట¸ం?ో చూ?@Èం. 9@ aేత,ల మధA ఇరb³ౖ ఐదు
సంవత•రమ5లను ఊ‚ƒంచుE©ం\o. EŸm. శ. 30 దశకం /0సు ^ిలUవ EŸ.m శ . 55 నుం\o 57 ÇదటN El"#ంœÂ
ప•%క రచన. ªర* ^_`a@8 bాదులÉ9
ౖ @, ž@ందస bాదులÉ9
ౖ @, ?Âkవలన ªEFª వAZ@Aసం ఉండదు. ఈ
Zే?ÂలకU మధA ఒకటN, "Qం\ేళS వAZ@AసfÅ ఉంట¸ం?V. j×లU ?ÂkX 57 ల= bా%„ాడ.. 9:ను ª వదÈ కU
వ78నప(¶డ. ఈ సుbారe ను ప%కటNంa@నk అ9@Xడ.. ఎప(¶డ. ప%కటNంa@డ.? ?@?@ప( 51 ల=
గమkంచం\o, 30 నుం\o 51 వ78, ఇరb³ౖ ఐ?ేళS అంత"ాkX తJ#¢ం7b:˜ాం.
త"ా`త, 9@EpయAబ\oన ఉప?ే˜ాkX ªకU అప¶J#ంచుచు9@Xను. ఐZే, ఇకrడ మ5ఖAfghన ప%శX
ఏŒటనJా, ఈ ఉప?ే˜ాkX అj… సe లU\ెన
ౖ j×లU ఎప(¶డ. ఎవ"# వదÈ నుం\o అందుకU9@Xడ.? ?Âkల= ఐదు
సంగత,లU ఉ9@X/. గmంధం, 9ßటZ
N ¤ aె•ి¶న „ాxAం. /0సు EŸస
m e ు ^ిలUవ, మ"ýక "Qండ.9@X/. ఎవ"#
వదÈ నుం\o, ఎప(¶డ., అందుకU9@Xడ.? అత\oకంటÊ మ5ందుJా9: ఎవ"# వదÈ ఆ సం?ేశమ5నX?V.
స"F, పం\oత,లU, సుbా"#eక >మర«కUలU Eాదు, ఈ ప%శXకU జbాబ5 kaే8bార* „ాi@రణంJా ఇలC
aెబ5త,ంటËర*. j×లU ఈ సం?ే˜ాkX EŸ.m శ. 35 ల= •_త,ర* నుం\o /0సు EŸmసe ు „… దర*డ. యCE©బ5 వదÈ
నుం\o అందుకU9@Xడ.. ఏ>ధంJా?
EŸmసe ు 30 ల= ^ిలUవb:యబ\oZ,ే ఒకటN "Qం\ేళS త"ా`త Z@ను /0సును చూ˜ానk j×లU నమC•డ.. గల¿
ÇదటN అi@Aయంల= aెjా¶డ.. ?ÂkX j×లU bా%^ిన jా%మCణ¯క గmంధంJా ¿సుకUం?@ం. మ•\ేళS þ సుbారe ను
ప%కటNం7 దమసుrకU •"#J# వ78, మరల /Ìర~షలyమ5కU b³–—úడ.. మ•డ. మ"#య5 "Qండ. ఐ?ేళS þ ఆ
త"ా`త ఏ\@?VEp రxణ j» ం?VZే, ఒకటN మ"#య5 మ•డ. 9@లUగ5 సంవత•"ాలU, ఐZే మ5•°ౖ¶ ఐద9:?V
గ5ండ%k సంఖA. ^ిలUవ Üx 30 ల= జ"#J#ం?V. ఈ ప(సe కం 57 ల= bా%యబ\oం?V. ?ÂkX గ5"#ం7 51 ల=
aెjా¶డ.. 35 ల= /Ìర~షలyమ5కU వa@8న9@Xడ.. •_త,ర*Z¤ను, /0సు సహÿ దర*డ. యCE©బ5Z¤ను
పదున/దు ?Vనమ5లU ఉ9@Xన9@Xడ..
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ఇకrడ చకrk J™mకU jాదమ5నX?V. ZెలUగ5ల= EFÖాను ప"#చయం aేసుE©bాలk /Ìర~షలyమ5కU వa@8నk
ఉనX?V. J™mకU పదం ‚ƒ„† … "#•, మ•ల పదం ‚ƒ„† ా‹ - ‚ƒ-„…† -‹ ?Âk9: తర*! మC aే^న
ి ప(¶డ., ఇ?V మన
చ"#త% అ9: ప?@kEp మ•ల పదం. Elmతe kబంధనకU b³లUపw గmంi@లల= క§\@ ఈ ప?@kX bా\@ర*. J™క
m U
ÒËషల= న?Vk గ5"#ం7న >వ"ాwX Zెw•_ సమయంల= ఈ ప?@kX „ాi@రణమ5Jా bా\ేbార*. 9:ను న?V
మCA" J™^_e Çదట ఏం aే„e ాను? న?V ఎట¸ మలUప( •ర*గ5త,ం?ో చూ•ి„e ాను . ఎకrడ "ాళú•°న
ౖ
దూకUత,నX?V? ల=త, తకUrవ స¬ లCలU, బ€ ట¸ను ÓFమంJా ఆ ఒడ.“కU ¿సుEQళSగల స¬ లCలU ల=Zెన
ౖ సÁ లCలU,
మలUప(లU, బండలU, aెటS ¸, సమసe ం ‚ƒ„† … ‹ అనJా ఇ?ే.
గల¿ 1:18. ల=k ఆ మCటను గ5"#ం7న bాA„ాలల= అiVక అiVEార మతమk aెప¶బడ.త,నX ఒక bాAసం,
"j×లU ప"#˜$ధక "#j… ర†‹ jాత%ను j… ïింa@డనX?V. మ"#, అతడ. EŸm. శ. 35 ల= /Ìర~షలyమ5కU b³ØS,
•_త,ర*ను, /0సు సహÿ దర*డ. యCE©బ5ను కw^ి ప"#˜$ధక "#j… ర†‹ Jా పkaే^e ,_ ఇకrడ మనElక సంగ•
ZెwయCw. bాళþú ?ే²X గ5"#ం7 మCటËSడ.కU9@Xర*? „ా‚ƒతA >మర« ¼కr jాత ఆa@రం మనకU
ZెలUసు". bాకA ÒËగప( మ5ందు, b³నుకలను గమkం„ాeం. ఈ bాకA ÒËJాkEp మ5ందు b³నుEాల నునX
వచ9@లU j×లU సుbారe స`ÒËbాkX గ5"#ం7 చ"#8ంa@డంట¸9@X/.
ఒకb:ళ ªర*, అతడ. సుbారe స`ÒËbాkX గ5"#ం7 Eాక మ"# ?ే²X గ5"#ం7 మCటËSడZ@డk అడJýచు8.
అదనప( శmమ ¿సుకU9@Xడ.. /Ì"tషలyమ5కU వa@8డ.. ప%i@న అj… సe లUణ¯% కw˜ాడ.. /0సు „… దర*\ok
కw˜ాడ.. అతడ. Çదట /0మk అ\oJ# ఉంటËడ.? మCమ•లUJా9³Z
ౖ ే j×లU సుbారe ను గ5"#ం7 అ\oJ#
ఉం\@w. ఐZే, అ?V ప¹"t`తe వ సంబంధం. j×లU ఇకr\ేం ^_వ జర*గ5త,నX?ో aెప¶ మ9@Xడ..
ఇకrడ "Qండవ అi@Aయంల=, అతడ. ప?@XలUJFళS త"ా`త వ78నప(డ., సుbారe వAరÁfgh j… /ం?ే&
చూ^_ందుకU వa@8నk bా%సుe9@Xడ.. "Qండవ వచనం గల¿ 2:2 "9@ ప%యCస వAరÁమవ(9:&, లyక
వAరÁfghj… /న?ే&"
తమల= jాwbాడ/0AందుకU సూచనJా అj… సe లUలU తమ కU\o aే•k„ాeరk j×లU ఎదుర* చూసుe9@Xడ..
/0సు, kనుX దమసుr మCర¢ ంల= •ిwa@డ.. అనుAలEpవ`మk ఆయన ఇ78న సుbారe ను bా"#Ep
బ€ iVంa@మk aెబ5Z@రk ఆÜంa@డ.. bార* అతkEp ఆ మCట9: aెjా¶ర*.
స"F, ఇప(¶డ. అసలU అం˜ాkX గమk?@Èమ5. ÇదటN El"#ంœÂ 57, సుbారe బ€ ధ 51, ^ిలUవ 30 EFవలం
ఇరb³ౖ సంవత•"ాలy అ/ం?V. ఇ?V a@లC త`"#తం. ఐZే , j×లU ?@kk •_త,ర* యCE©బ5 వదÈ నుం\o EŸ.m శ.
35 ల= అందుకU9@X\ే& bార* ?Âkk j×లUకU ఇ78 ఉనXటS /Zే మ5ం?ే అ?V bా"# వదÈ ఉం?V. ఈ
సమCa@రం ÇదటN El"#ంœÂ ప•%కల= వ78నప(డ. సంఘటన EాలCkX ఎవ`ర~ ఖÜ8తంJా kర%/ంచలyక
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j… యCర*. ఎందుE© ZెలU„ా? ఇప¶టNEF ^ిలUవ Üx మ5J#^ిం?V. ఐ?ేళS త"ా`త j×లUకU ఇ?V ల½ం7ం?V.
కనుక, ప(నర*Z@eన ప%కటనను Çతe ంJా EŸస
m e ు సుbారe ను ఇ?V మనకU ZెలUప(త,నX?V. కనుక, ఇందుల=
EŸmసe ు ?ెవ
ౖ త`ం, ఆయన మరణం, ప(నర*తe 9@లU ఇŒ\o ఉ9@X/. కనుక ?ÂkX గ5"#ం7 b³ంట9:
ప%కటNంచబడ.త,ం?V.
చూడం\o, పలUవ(ర* సుbా"#eకUలU, "ఔను, fÅమ5 ?@kk b³ంట9: ప%కటNంa@మ5 fÅమ5 ?@kX ÇదటN
El"#ంœÂల= కనుగ59@Xమ5. ఇరb³ౖ ఐ?ేళS త"ా`త జ"#J#న?V అంటËర* j×లU ?@kX ఐ?ేళS తర*bాత
అందుకU9@Xడk మ"ýక"# వదÈ అ?V. ?@kEp మ5ందు నుం\ే ఉ9@Xడk aెప¶వచు8".
స"F సుbారeను ప%కటNంaేbార* ఉప•J#ంచుకU9: మ5ఖCAం˜ాలU, మ5ఖAమ5Jా, /0సు ¼కr ?ైవత`ం,
మరణం, ప(నర*తe 9@లU, బలfgన
h చ"#త% ఆi@"ాలZ¤ జతప\o ఉ9@X/. గల¿ 1, గల¿ 2, ÇదటN El"#ంœÂ
ల=k ఈ ÒËJాwX >మర«కUలU చూ•ిసe ు9@Xర*. ?Âkk గ5"#ంaే 9:ను మ5నుప( క§\@ ªZ¤ aెjా¶ను.
మనకU ఈ >షయంల= బలfghన చ"#Z@%i@రలU9@Xయk Zెw•_ బºౖ¾లU ÒËJాలల= ఇ> ElkX.

AC. జJK ఆంకM బMO :

ªర* ఒకb:ళ EQస
{| e bత
: e ర*లÉZ
ౖ ే EQ{|సeవAం ఎలC jా%రంభfghన?V తలUసుe9@X"ా?

/0సు EŸస
m e ు /Ìర~షలyమ5ల= ^ిలUవ•°ౖన మరణ¯ంచడం చూ^ిన ఆ?V EQస
{| e వ(లU ఆయన సˆవ(kJా
ఉ9@Xడk ప%జల ఎదుట ఇప(¶డ. ఎలC ప%కటNంచగలర*? ª"ýక సంగ• aెjా¶w. /0సు మృత,లల=నుం7
లya@డ9: బలfghన చ"#Z@%i@రలU ఉనX>. ·టNk Z¤%^ిప(చ8లyమ5. bాసe bాలU EFవలం మCయfghj… వ(.
/0సు EŸస
m e ును >శ`^ింa@లk ¿"ా•kంచుకUంటÊ అనుగ5ణAంJా బలfghన „ాÓÔAi@"ాలU9@X/. \@. ‚Šబ‹
º
మC‰. >వ"#„e ార*.

AC. QR"# STబU"ాVW:

మనకU బలfghన ప(9@?VలCంటN ఆi@"ాలU9@Xయk EారAకmమం jా%రంభమ5ల=

9:ను ఎందుకU aెjా¶9ß ªEpప(¶డ. బËJా అరÁfgh ఉంట¸ందనుకUంట¸9@Xను. ఇప(¶డ. EQస
{| e వAప( ప%i@న
అం˜ాలను 9:ను చ"#8సుe9@Xను. /0సు EŸmసe ు మరణం, సమCiV, ఆయన సˆవ(kJా లyవడం, ప%i@న
అj… సe లUడ. •_త,ర*, /0సు సహÿ దర*డ., /Ìర~షలyమ5 సంఘ Eాప"#/Ìhన యCE©బ5Z¤, j×లU EŸm. శ.
35ల= కలUసుకUనX సంఘటనను బటN† మనం ?ÂkEp ఒక EాలCkX kర%/ంచగలUగ5Z@మ5. ఇ?V బలfgన
h
ఆi@రం. ?ÂkEp తJ#న ఆi@"ాలU ఎకr\@ కనబడ.ట లyదk ప%జలU aె•ి¶నప(¶డ. 9@కU kజంJా9: ఎంZ¤
ఆశ8రAం కలUగ5త,ంట¸ం?V. ఈ సంగత,లను గ5"#ం7 ఎకr\@ ªకU బలfgన
h చ"#Z@%i@రలU కk•ించలyదk
aెబ5త,నX ప%జల మCటలను మనం పటN†ంచుE©bాలC అk 9:ను Œమ•wX ప%ÜXసుe9@Xను. ÇదటN El"#ంœÂ
15, గల¿ ప•%క ఒకటN, "Qండ. అi@AయCలల= ఉనX సమCa@"ాkX bార* ప"#vw^_e9: a@లU.
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ªకU మ"ýక„ా"# గ5ర*eaేసe ు9@Xను. మనమC చుట¸†పకrw సంగత,లను గ5"#ం7 మCటËSడ“ ం లyదు.
>˜ా`సప( EFంద%ంల= నుం\o మCటËSడ.త,9@Xమ5. దమసుr మCర¢ ంల= /0సును చూ˜ానk j×లU aెjా¶డ..
అతడ. •_త,ర*Z¤ యCE©బ5Z¤ మCటËSడబ€ త,9@Xడ.. ప?@XలUJFళS తర*bాత మ'ú వa@8డ.. ప%యCస
వAరÁమ/Aం?@, వAరÁమ(త,ం?@ చూ\@ల9@Xడ.. వAరÁమవలyదk bార9@Xర*. గల¿ "Qండ.ల= bారత\ok
ప"™Óoంa@ర*, bారతkX అంJ™క"#ంa@ర*. ÇదటN El"#ంœÂ 15:11 ల= 9:9³ౖన9:Œ, bా"Q{న9:Œ, fÅమ5
బ€ iVసe ు9@Xం, ªర* >శ`^ి^ింa@ర9@Xడ.. అనJా, అతడ. క§\@ bా"#k గమkసుe9@XడనXమCట. అతడ.
bా"# బ€ ధలను అంJ™క"#ంa@డ., bార~ అత\ok అంJ™క"#ంa@ర*. అంశfÅమంటÊ, ·రందర~, ఒEF సుbారeను
ప%కటNసe ు9@Xర*. ?@9ßS EŸస
m e ు ?ెవ
ౖ త`ం, మరణం, ప(నర*Z@eనం అ²X ఇŒ\o ఉ9@X/. ఇకrడ మనం
మ5ఖAfgన
h అం˜ాkX బలfghన ప(9@?V•°ౖ kర~•ిసe ు9@Xం.

మX మ"#YZ ట\] ^_% QాGమ`Z చూ9bందుక5 ఉeత John Ankerberg Show App <ెసుDtంAu
"/0సు DwGసx ును అంQ{క"#ంచACYD| ^ా%"#}ంచు" @ JAshow.org ను
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