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యేసు పునరుత్థా నపు చరచ. శీర్షిక - 1. 

అనౌన్సర్:       నజర్ేయుడ ైన యేసు సిలువ వేయబడి, ఘనముగా సమాధి చేయబడి, మూడవ 

దినమున మరణమునుుండి లేచినథడని క్రైసతవ సుంఘము ర్్ుండు వేల సుంవత్సరముల నుుండి పరకట ుంచు 

చుననది. 

డథ. క్రైగ్ ఏ. ఏవాన్సస, :   దథనికి త్గషన సాక్ష్యాదథర్ాలు ఉనథనయ, మూలాధథర్ాలునథనయ, ఈ విషములు 

త్టత్ లల ము గావిుంచబడుత్ుననవి. ఈ సాక్ష్యాలు భలమ ైన పుండిత్ునిగా నథ అభిప్రా యము. 

అనౌన్సర్:       ఐత్ే క ుందరు మాత్రుం యేసు సిలువలో మరణ ుంచక కేవలుం సపృహ మాత్రమే కోలోపయాడు 

అుందుకే సమాదిలోనుుండి లేచి ర్ాగషలిగషనథడథని అుంటునథనరు. మర్షక ుందరు ఆధునిక పుండిత్ులు యేసు 

సిలువప ైనుుండి చ త్తకుపపలో పడవేయబడగా వీదికుకకలు తినివేసినవి అుంటునథనరు. యేసు "పునరుత్థా న 

పరత్ేాక్షత్లనేవి" కేవలుం మత్భరమలని, దుుఃఖము వలన కలిగషన ధరశనథలని, యేసు శార్ీరకముగా పరత్ాక్షము 

కాలేదని అుంటునథనరు. 

డథ. ఎడిిన్స యమౌచి, :    పునరుత్థా నుం నిజుంగా జర్షగషయుుండక ప్ోత్ే మేము ఇకకడకు వచిచ దీనిని 

చర్షచుంచము. క్రైసతవ ఉదాముం అభివృదిి  చ ుంది ఉుండేదికాదు. 

డా. గేరి హెబెరమాస్:     .నథసిత కునిగా పదేళ్ళు జీవిుంచథనుజీవిత్థనికి అరిుంలేదని త్లుసుత ుండే వాడిని. న 

సుందిప ై ఆకులు చ దర్ష పడుత్ూ నథ కధ ముగషసిప్ోత్ుుందనుకునథనను. దీనికరిుం ఉననదథ?  పరత్ేాకముగా 

పునరుత్థా నుంప ై పర్షశోధనలు ప్రా రుంభిుంచథను. మీకు త్లుసా? ఈ పర్షశోధన ఎటువెైపు వెలుా ననదథ అని క నిన 



సారుల  ఆలోచిసుత ుండేవాడిని. చివర్షకి నే క కారడవిలోుంచి, నిర్ాశలో నుుంచి బయటపడథా ను. నథక్రత్ే, జీవిత్థనిక క 

అరిముననదని పునరుత్థా నుం చ పిపుంది. యేసు కరసీుత  మృత్ులలోుంచి లేపబడినుందున మనకు నిత్ా జీవము 

లభిుంచిుంది. 

అనౌన్సర్:       చర్షత్రలో లభిుంచిన క్రైసతవ మర్షయు ఇత్ర సాక్ష్యాదథర్ాలు మనకు యేమని 

త్ లుపుత్ుననవి? 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :   మనుం యేసును, యేసులనే ఉుండనివాిలి. ఆయనను త్నను గుర్షుంచి త్థనే 

చ పుకోనివాలి. లేకప్ోత్ే, మీ స ుంత్ అభిప్రా యాలను ఆయనకు ఆప్ాదిుంచి, ఆయనున ముంచి వానిగా చూపే 

పరయత్నుం చేసాత రు. ఇలా చేసేత  మీ లాగే కనిపిుంచే యేసు దీన్ల ుంచి బ ైటక సాత డు. 

అనౌన్సర్:       యేసు కరసీుత  నిజుంగా మృత్ులలోుంచి లేచథడని ఈ సాక్ష్యాదథర్ాలు నిరూపిుంచడుం వలన మీ 

జీవిత్ుం ఏవిదుంగా మార్షప్ోత్ుుంది? 

డా. డారెల్ బో క్:    .యేసు, ఆయన చ పిపన వాకితయే ఐత్ే. అుందరుం ఆయనకు లెకక అపపగషుంచవలసి 

వసుత ుంది. ఇది ఎుంత్ో భాదథకరమ ైన విషయుం. 

అనౌన్సర్:       జాన్స ఆుంకర్ బర్్ షోయొకక పరత్ ాక కారాకమీుంలో కలుసుక ని పరసిది చర్షత్రకారులు, వేదథుంత్ 

పుండిత్ులు భూగరభ శాసత రజ్ఞు ల చరచలను త్పపక చూడుండి. 

***** 



డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  నేట  కారాకీమ ప్రా రుంభుంలో డథ. అుంటో క ఫ్ ల వ్ మర్షయు డథ. గేర్ష హబ ర్ాాస్ 

మధా జర్షగషన చరచను మొదట చూపిసుత నథనను. 

మా పుసతకశాలలో ఉనన శీర్షికలోనుుంచి:"The BATTLE to Discredit the Bible" 

లోని క నిన భాగములు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇదదరు పరత్ేాకమ ైన అతిధులు నేట  మన కారాకమీుంలో చర్షచుంచబోయే 

అుంశము: యేసు మృత్ులలోనుుంచి లేచథడథ? వీరు: డథ. అుంటో క ఫ్ ల వ్ వేదథుంత్పరుంగా అుందర్షకనథన ప దద  

నథసిత కుడని పలువురు ఇత్నినగుర్షుంచి అనుకునేవారు, ఈయన 23 పుసతకాలను వరా సారు, ఆయన వరా త్లలో 

క నిన, Hume's Philosophy of Belief, God and Philosophy, Introduction to Western 

Philosophy, The Presumption of Atheism and Other Philosophical Essays on God, 

Freedom, మర్షయు Immortaality. 

ర్్ుండవ అతిధి డథ. గేర్ష హబ ర్ాాస్, పరసిది క్రైసతవ వేదథుంతి, చర్షత్రకారుడు, యేసు కరసీుత  పునరుత్థా నమును 

గుర్షుంచిన సాక్ష్యాలు మర్షయు చథర్షతిరక సాకక్ష్యాలు క్షుణణుంగా త్ లుసిన వారని పలువురు నముాత్ునథనరు. గ్ర్ష 

21 పుసతకలు వరా సారు, వాట లో The Historical Jesus: Ancient Evidence for the Life of Christ, In 

Defense of Miracles, and Why Believe? God Exists! Gentlemen, మీరు వచిచనుందుకు సుంత్ోషుం. 

డథ. గేర్ష హబ ర్ాాస్, ఈ కారాకమీానినపుడు చూసుత నన పరజలు, యేసు మృత్ులోల ుంచి లేచథడథ అనే చరచను 

విని, చర్షత్రలో దీనిని గుర్షుంచి సాక్ష్యాదథర్ాలునథనయా అని మీరు త్ లుసూత  ఉనథనరనుకుుంటునథనను. 

Newsweek మర్షయు Time వుంట  మాసపతిరకలలో ఆరునెలలకు ఎనిమిది నెలలకు ఒకసార్ష "యేసును 



గుర్షుంచిన దరశనము" అని చ బుత్ుుంటాయ. ఆ పతిరకలలో "వాట కి సాక్ష్యాదథర్ాలు అరుదు" వుంట  అనేకమ ైన 

విషయాలను చదువుత్థరు. అటువుంట  సమయములో మీరు Historical Jesus అనే పుసతకానిన వరా సారు. 

మిచిగాను ర్ాష్రుంలో మీరు Ph.D. చేసుత నన కాలుంలో మీరు నథసిాకులని చ ప్ాపరు. ఐత్ే ఈ Ph.D. పర్షశోదన 

మిమాలిన కరసీుత  విశాిసిని చేసిుందని చ ప్ాపరు. దీనిన విమర్షశుంచే పుండిత్ులు, క కసుం 12 చథర్షతిరక సత్థాలను 

అుంగీకర్షసుత నథనరని చ ప్ాపరు. దీనిని గుర్షుంచి వివర్షుంచుండి. మొదట మీరు ప్రా రుంభిుంచుండి. 

డా. గేరి హెబెరమాస్:     .ముంచిది జాన్స, క నిన ముఖాాుంశాలను చ బుత్ునథనను. యేసు కరసీుత  సిలువప ైన 

మరణ ుంచథడని అుందరూ త్లుసుత నథనరు. జాన్స కోీసాసన్స మర్షయు జీససు సేమినర్ీలోని క ుందరు ఆదికాల 

పరపుంచములో ఇది సత్ామని అుందరూ అుంగీకర్షుంచథరని చ బుత్థరు. యేసును సమాధి చేసారు, నిజమే 

దీనివలన శిషుాలు ఎుంత్ో నిర్ాశకు గుర్ష అయాారు. అది, శూనా సమాధి అని పలువురు పుండిత్ులు 

అుంగీకర్షుంచినథ, ఈ అుంశానికి ప దదల ఒపుదల లభిుంచలేదు. త్మకు కలిగషన అనుభవాలిన బట ్  యేసు 

మృత్ులలోుంచి లేచథడని శిషుాలు నమాడమే ఈ పట ్కలోని ముఖామ ైన అుంశుంకావచుచ. త్త్ఫలిత్ుంగా వారు 

మార్షప్ోయారు. యేసు పునరుత్థా నమే వార్ష పరధథనథుంశము, ఇదే వారు యెరూషలేములో పరకట ుంచథరు. 

సుంఘుంఉదభవిుంచినది. ఇకకడ యాకోబు ప్ౌలులు కనిపిసుత నథనరు. గత్ుంలో అవిశాిసులు. ఒకడు 

కుటుుంభుంలో నథసిాకుడు, మర్ొకరు క్రైసతవులిన హ ుంసిుంచిన అనుాడు. వారు పునరుత్థా నుడ ైన కరసీుత ను చూచినథ 

అనుభవుం కలిగషుందని నమిా కరసీుత వెైపు తిర్షగారు. 

అుంత్ేకాక, యేసును గుర్షుంచిన చథర్షత్థర త్ాక సత్ాుంలోనథత్ో అుంగీకర్షుంచిన పలువురు పుండిత్ులు కూడథ ఈ 

విషయుంలో మాత్రుంనథత్ో అుంగీకర్షసూత , దీనిని ప్రా రుంభసాలుంగా ఉుంచుకుని వాదథనిన ప్రా రుంభిసుత నథనరు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ముంచిది, టో క, హేబర్ాాస్ సత్థాలిన గుర్షుంచి మీర్ేముంటారు? 



డా. ఆంటోని ఫ్లూ :     .వీట ని నేను వాతిర్ేకిుంచథనుగాని, ఔను, అనథలని ఉుంది గాని, ఇకకడ సాక్ష్యాదథర్ాలు 

మాత్రుం ఎుంత్ో అసుంత్ృపిత కరుంగా ఉనథయ. మొదట గా సిలువ వేయబడిన ముఖా సుంఘటన, ఆత్రువాతి 

సుంఘటనలు ఎపుడు జర్షగాయో ఎవర్షకర త్ లియదు. యేసు కరసీుత  పుట ్న త్ేదీ త్ లియక ప్ోవడుం చథలా 

ఆశచరాకరుం నిజమే, మనకు పలువురు పరసిదుి లెైన వాకుత ల పుట ్న త్ేదీలు త్ లియవు. మర్ొక క రత్, మన 

సాక్ష్యాదథర్ాలు అనిన విశిసిుంచిన క్రైసతవుల చేత్నే వరా యబడినథయ. వార్షలో ఎవిరూ పరత్ేాక్ష సాక్షులు కారు. 

యేరూషలేములోని మిగత్థ పరజలెవిరూ ఎుందుకు కరసీుత ను అుంగీకర్షుంచలేదో, ఆకాలుంలో కలిగాయుంటునన 

భూకుంప్ాలు, అదుభత్థలు నిజుంగా జర్షగాయో లేదో త్ లిపే సాక్ష్యాదథర్ాలు ఏవీలభిుంచలేదు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  దీనిన గుర్షుంచి మీర్ేముంటారు, గేర్?ీ 

డా. గేరి హెబెరమాస్:     .చూడుండి ఈ ఆదిమ క్రైసతవ రచయత్లెవిరూ పరత్ేాక్ష సాక్షులు కాదు అుంటుుండగా, 

మీరచనలను బట ్  ప్ౌలుకు మినహాయుంపు నిసుత నథనరు. ఔనథ? ప్ౌలు పరత్ాక్ష సాక్ష్ి అని నముాత్ునథనర్ా? 

డా. ఆంటోని ఫ్లూ :     .అవును నముాత్ునథనను. నేను సువారతల రచయత్లిన గుర్షుంచి కూడథ 

ఆలోచిసుత నథనను. 

డా. గేరి హెబెరమాస్:     .ఔను, ప్ౌలు నిజుంగానే పరత్ాక్ష సాక్ష్ి అని చ పపగలుం. ప్ౌలు వరా సిన పుసతకాలు 

దీనిని దృవీకర్షసుత నథనయ. 

డా. ఆంటోని ఫ్లూ :     .నిజమే ఔను నిజమే, ఐత్ే అత్డథ సమయుంలో యెరూషలేములో లేడు. 

 డా. గేరి హెబెరమాస్:     .ఔను, ఐత్ే అత్డు సేతఫనును ర్ాళ్ుత్ో క ట ్నపుడు అకకడే ఉనథనడు. ఐత్ే 

అదనపు బ ైబిలు సమాచథర్ానిన అుంగీకర్షుంచను. దథదథపు అనిన అుంశాలకు అదనపు సమాచథరముననది. 



నేను చ పిపన సత్థాల పట ్కలోని అనిన సుంగత్ులు శిషుాలు నిర్ాశ చ ుందడుం మినహాయుంచి, అనిన 

సుంగత్ులు- వార్ష మానసిక సిాతిని త్ లుపుత్ుుంది- మిగత్థ అుంశాలనినట  క ప్ౌలు దథిర్ా మాత్రమే 

దృవీకర్షుంచగలుం. పుర్ాత్న అదనపు బ ైబిలు సాహ త్ాుంలో వీట లోల ని అనేకమ ైన అుంశాలినకనుగొనగలుం. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  మీర్షపుడు వినన చరచ, యేసు నిజుంగానే మృత్ులోల ుంచి లేచథడథ ? అని. 

క్రైసతవులు, క్రైసతవేత్తరులు వాడులాడుకుని సుంభాషిుంచుకునే అుంశానికి చ ుందినది. త్గషననిన చథర్షతిరక 

సాక్ష్యాదథర్ాలు లేవని, పరత్ేాక్ష సాక్షుల కధనథలు లేవని, కరసీుత  మరణ ుంచిన చథలా కాలుం త్ర్ాిత్ ఆయనున 

గుర్షుంచి త్ లియని వారు వరా సారని క్రైసతవేత్తరులు వాదిసుత ుంటారు. అుంత్ేకాక యేసును గుర్షుంచి సువారతలలో 

వరా యబడిన సుంగత్ులను దృవీకర్షుంచే అుంశాలు క్రైసతవేత్తర గుీంధథలలో ఎకకడథ కనబడటుంలేదని కూడథ 

చ బుత్ుుంటారు. యేసు నిజుంగా అుంత్ ముఖుాడ ైత్ే ఆయన జనాదినుం కా క, సిలువ దినుంకా క ఎుందుకు 

మనకు త్ లియదని పరశినసుత ుంటారు. ఈ చివర్ష పరశన గుర్షుంచి డలాల స్ సేమినర్ీలోని క ీత్త  నిబుంధన 

అధథాపకుడ ైన డథ. డథర్్లీ్ బాక్ త్ో చర్షచుంచిన విషయాలు వినుండి. 

పీటరు జ్నినుంగ్స గారు "నమాదగషన సాక్ష్యాదథర్ాలు లభిుంచడుం చథలా కష్మని సుందేహ ుంచథము" అుంటూ 

[The Search for Jesus, ABC, జూన్స, 2000] అనే త్న పరత్ ాక కారాకమీానిన ప్రా రుంభిుంచథడు. నమాదిగషన 

సాక్షాుం లభిుంచడుం కష్మనడమేకాక, చర్షత్రలో యేసు జీవిత్థనిన గుర్షుంచిన సాక్షాుం చథలా త్కుకవగా 

ఉనథనడని చ ప్ాపడు. ఇది నిజమేనథ? 

డా. డారెల్ బో క్:    .లేదు, నిజుం కాదు. అధికమ ైన మోత్థదులో చర్షత్ర ఆధథర్ాలు దొర్షకాయ. ముఖాుంగా 

యేసు మారు మూల ప్రా ుంత్ుంలో జీవిుంచిన సుంగతిని గుర్షుంచి, ర్ోమను సామాాజాపు మారుమూల పలెల  



ప్రా ుంత్ుంలో జీవిుంచథదు. ఘనుంగా విసతర్షుంచిన సామాాజాుంలో మారు మూలాన యేసు ఉననుందున, ఈయనున 

గుర్షుంచిన వివర్ాలనతగా త్ లియవని త్లుసాత ుం. ఐత్ే, యేసు అనేక సాలాలలో కనిపిసుత నథనడు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  క ీత్త  నిబుంధనలోని చర్షత్ర సత్థాలిన నిర్ాి ర్షుంచే క్రైసతవేత్తర ఆధథర గుీంధథలు ఏవీ 

ఇపపట వరకూ లభిుంచలేదని మనలో పలువురు చ బుత్ునథనరు. ఇది నిజమా, కాదథ? 

డా. డారెల్ బో క్:    .లేదు, ఇది అబదిుం. యేసు పుటు్ కను నిర్ాి ర్షుంచే అనేక ఆధథర్ాలు మనకు బ ైబిలు 

వెలుపట లభిుంచథయ. యేసును గుర్షుంచిన ముఖా సుంగత్ులను త్ లియ జేసుత నథనయ. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అవేమిట ? 

డా. డారెల్ బో క్:    .ఇది ర్ోమా చర్షత్రకారుడు ర్ోమా గవరనరు గుర్షుంచి చ పిపనది. యూధథ చర్షత్రకారుడ ైన 

జోసీఫసు ప్ ుంతి పిలాత్ే యేసు మరణథనికి కారకుడని "మన పరజలే" ఆయనున అపపగషుంచథరని ర్ాశాడు. 

ఇకకడ ఒక యూధథ చర్షత్రకారుడు దీనిలో యూదుల ప్ాత్రను త్ లియజేసుత నథనడు. యేసు ఒక 

ఇుందరజాలీకుడని, మాుంతిరకుడని చ బుత్ూ ఆయన అసాధథరణ కార్ాాలు చేశాడుంటునన యూదథ గుీంధథలు 

లభిుంచథయ. జోసీఫసు కూడథ దీనిన గుీంధుంలో వరా సాడు. కనుక, నిర్ాి రణ లభిుంచడమేకాక, క నినచోటల  ర్్ట ్ుంపు 

నిర్ాి రణ లభిుంచిుంది. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  "యేసు కరసీుత  ఎపుడు జనిాుంచథడు?" అనే పరశన విషయుంలో కర.ీ పూ. 4, ఏప రల్ 

ముుందు అని పలువురు చర్షత్రకారులు త్ లిప్ారు ఎుందుకు? హేర్ోదు ర్ాజ్ఞ జీవిత్ కాలుంలో యేసు పుటా్ డని, 

మత్తయ 2:1, లూకా 1:5 త్ లుపుత్ునథనయ. మత్తయ 2:15 పరకారుం, యేసుకు ర్్ుండేళ్ు వయసులో హేర్ోదు 

చనిప్ోయాడు. ర్ోమను చర్షత్ర గుీంధథలిన బట ్ , హేర్ోదు కర.ీ పూ. 4 లో మరణ ుంచథడని చర్షత్రకారులు అనథనరు. 



ఎుందుకు? హేర్ోదు మరణ ుంచిన ఏడథది చుందరగహీణమ ైనదని జొసీఫసు ర్ాసాడు. అ గహీణుం కర.ీ పూ. 4 మార్షచ 

పనెనుండో తే్దీ, వచిచుందని ఖగోళ్ శాసత రజ్ఞు లు లెకికుంచథరు. హేర్ోదు కుమారుడ ైన అర్ేకలసు ర్ాజ్ైన త్ర్ాిత్ కరీ. 

పూ. 4లో పసాక పుండుగను ఆచర్షుంచథరని కూడథ జొసీఫసు ర్ాసాడు. ఆ ఏడథది, ఏప రల్ 17 న పసాక 

జర్షగషుందని చర్షత్రకారులకు త్ లుసు. మనమీ అుంశాలనినట  క కలిపి చూసేత , హేర్ోదు మరణథనికి ముుందే కరసీుత  

జనిాుంచథడు గనుక యేసు కర.ీ పూ. 4, ఏపిరలుక ముుందే లేదథ కర.ీ పూ. 5 లో జనిాుంచి ఉుండథలని సాక్ష్యాలు 

త్ లుపుత్ునథనయ. 

ఇక, దీని త్ర్ాితి పరశన, నథలుగు సువారతలు సత్థానిన త్ లుపుత్ునథనయా? వీట లోల  దేనినెైనథ పరత్ాక్ష 

సాక్షులు ర్ాశార్ా? దీనిన వివర్షుంచిన డథ. జాన్స వార్షిక్ మూుంట గోమ ర్ష సుందేశానిన మీరు వినథలని 

కోర్షత్ునథనను. ఇత్నికి ర్్ుండు Ph.D. లు చేశారు. నథాయవాదిగా పనిచేసుత నథనరు. 

డథ. జాన్స వార్షిక్ మోుంట గోమ రీ్, :   మొదట  సువారతను లేవీయుడ ైన మత్తయ వరా శాడు. ఇత్డు సుుంకర్ష 

అపసతలునిగా, యేసు శిషుానిగా మార్ష, యేసు మాటలిన విని, చేసిన పనులిన చూసి ఈ సువారతను వరా శారు. 

నథల్వ సువారత రచయత్ యోహాను శిషుాలుందర్షలో చిననవాడు, వారుందర్షకుంటే ఎకుకవ కలుం బరతికాడు. 

ఇత్డు ఎఫ సుస నగరుంలో 95 వ సుంవత్సర ప్రా ుంత్థలోల  మరణ ుంచథడు. ఇత్ని విదథారుి లోల  ఇదదరు, ఆ పుసతకానిన 

వరా సినది యోహానేనని ఇత్ర పరధథన సువారతల రచయత్లు ఎవరనే సుంగతిని అత్డు త్మకు త్ లియజేశాడని 

ఆ యదదరు త్ లిపినటుల  త్ లుసుత ననది. ర్్ుండవ సువరతను అప్ోసతలులలో ఒకడ ైన పేత్ురుకు సేనహ త్ుడ ైన 

మరుక భకుత డు వరా శాడు. ఇక లూకా సువారతను, మిషనర్ీ పరయనథనలోల  అప్ోసతలుడ ైన ప్ౌలుకు త్ోడుగా 

పరయాణుం చేసిన వెైదుాడ ైన లూకా వరా శాడు ప్ౌలుకు, అప్ోసతలుడయేా అరహత్లునథనయని మొదట  

పదనొకుండుగురు అప్ోసతలులు అుంగీకర్షుంచథరు. 



డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  త్ర్ాిత్ యాకోబు, పేత్ురులునథనరు కదథ. 

డథ. జాన్స వార్షిక్ మోుంట గోమ రీ్, :   వారూ ఉనథనరు. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  అది నిజుం కనుక ఏడుగురు పరత్ాక్ష సాక్షులు, మేము అకకడ 

ఉనథనముంటునథనరు. లేదథ వీరు ఇత్ర సాక్షులత్ో సుంపరదిుంచి మనకు త్ లిపిన సమాచథర్ానిన క ీత్త  

నిబుంధనలో చూసుత నథనము. ఐత్ే ఈ కారాకమీానిన చూసుత నన అనేకులు ఈ విదుంగా త్ లుసుత నథనరని 

గహీ సుత నథనను. "కా క డథ. మోుంట గోమ ర్ష, వీళ్ుుందరూ యేసు శిషుాలే అని మీకు త్ లుసు. వాళ్ళు ఆయన 

సేనహ త్ులు. వాళ్ు విషయానిన పరకట ుంచలేదథ? నథ ఉదేదశుం వాళ్ళు నిజుంగా యేసు క రకు నిలివబడి ఆయన 

గొపపత్నథనిన వెలల డిుంచలేదథ?" ఆ సమూహములో ఎవిరూ సుందేహకులు లేరు, వాళ్ుుందరూ యేసుకు 

సేనహ త్ులే. వాళ్ళు యేసును గుర్షుంచి చ పేపవి సత్థాలని మనమ లా త్ లుసుకోగలము? 

డథ. జాన్స వార్షిక్ మోుంట గోమ రీ్, :   ఇది నిజుంగా చథలా ముఖామ ైన పరశన. దీనిన మనుం నేరుగానే 

ఎదుర్ొకని పర్షశీలిుంచథలి. దీన్ల  మనుం ర్్ుండు సుంగత్ులిన గమనిుంచథలి. మొదట ది, వీరు ప్రా రుంభదశలో కరసీుత ను 

విశిసిుంచలేదు. నిజానికి, యేసు మరణుం త్ర్ాిత్ వారు మరలా చేపల వలల వదద పనిచేసుత నథనరు. 

క ుంత్కాలుం త్ర్ాిత్ వారు వరా సిన రచనలలో కనిపిుంచిన విశాిసుం ఇకకడ వార్ష పరవరతనలో లేదు. వారు 

ఆవిధుంగా మారడథనికి కారణుం కరసీుత  పునరుత్థా నమే. త్ోమా విషయుంలో దీనిన గమనిుంచగలుం, నేనథయన 

చేత్ులోల  గురుత లు చూసి, నథ వేరలు ఆ మేకుల గురుత లోల  ప డిత్ేనేగాని నమానని త్ోమా అనథనడు. ఇది మొదట  

అుంశుం.  



ఇక ర్్ుండవ అుంశుం, యేసును గుర్షుంచి వరా సుత నన రచయత్గాని లేక మర్ోకర్షగుర్షుంచి నథర సుత నన రచయత్గాని, 

ఎవర్షన గుర్షుంచి వరా సుత నథనడో అత్డికి రచయత్ రచయత్ సేనహ త్ుడ ైనథ వాతిర్ేక సాక్షులుననపుడు 

వరా సుత ననట్లల త్ే, ఆ రచనలలో ఎలాుంట  వాత్థాసుం కలుగదు. ఆ కాలుంలో ఆదిమ అప్ోసతలులు వీదులోల కి వెళ్లల 

యూదథ శోీత్ల మధా, ముఖాుంగా సమాజ ముందిర్ాలలో క ీత్త  నిబుంధనలో ఉనన విధుంగా పరసుంగాలు చేశారు. 

ముఖాుంగా యూదథ మత్నథయకులు యేసు కరసీుత  సుందేశాలను తీవరుంగా ఎదుర్షసుత ుండేవారు. ఇకకడ, 

యేసుకు తీవర వాతిర్ేకత్ ఉనన ఈ సాలుంలో, ఈ శిషుాలు, వీరు యేసుకు సేనహ త్ులెైనథ, కాకప్ోయనథ, 

యేసు జీవిత్ శేషాలను గుర్షుంచి వాకితగత్ుంగా త్ లిసియునన ఈ యూదుల మధా, ఆయన జీవిత్థనిన గుర్షుంచి 

అబదథి లను చ పిప, త్పిపుంచుకుని వెలిలప్ోగలరనే విషయుం మనుం ఊహ ుంచలేము. 

***** 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  యేసు నిజుంగా మృత్ులలోుంచి లేచథడథ లేదథ అని నిర్ాి ర్షుంచేుందుకు ఈ 

కారాకుీంలో మనుం చర్షత్ర సాక్ష్యాదథర్ాలను పర్షశీలిసుత నథనము. ఈ కారాకీముం ప్రా రుంభుంలో, దీనిన విమర్షశసుత నన 

పుండిత్ులుందరూ కూడథ అుంగీకర్షసుత నన పనెనుండు చర్షత్థర త్ాక సత్థాలను డథ. గేర్ష హబ ర్ాాస్ చ ప్ాపరు. వాట ని 

వివర్షుంచమని నేను ఆయనున అడిగాను. 

డా. గేరి హెబెరమాస్:     .క్రైసతవులు సువారతలని అుంటునన వాట లోల  యేసు మరణుం సమాధి, పునరుత్థా నుం 

గుర్షుంచి పలువురు పుండిత్ులు అనేక సుంగత్ులను త్ లుపుత్ునథనరు. దీన్ల  క కసుం 12 సత్థాలునథనయని 

నేననుకుుంటునథనను. పలువురు పుండిత్ులు ఇుంకా ఎకుకవ సత్థాలను త్ లుపుత్ునథనరు గా క, విమర్షశుంచే 

పుండిత్ులు క కసుం 12 సత్థాలను ఒపుకుుంటునథనరు. అుందరు పుండిత్ులు ఈ పనెనుండు సత్థాలను 

ఒపుకుుంటునథనరననమాట. 



1. యేసు సిలువప ై మరణ ుంచథడు.  

2. ఆయనున సమమది చేశారు. దీన్ల  ఆశచరాపడథలిసుందేమీలేదు. అుందరూ చనిప్ోత్థరు పలువుర్షని 

సమాధిచేసాత రు.  

3. మరణుంత్ో ఆయన జీవిత్ుం ముగషసిుందని నమిాన శిషుాలు నిర్ాశలో పడిప్ోయారు. అకసాాత్ుత గా మీ 

పిరయమిత్ుర డు చనిప్ోత్ే మీరు ఏమని త్లుసాత రు?  

4. దీనిన ఎకుకవ ముంది ఒపుకోరని నథకు త్ లుసు గాని, యేసును ఉుంచిన సమాధి క నిన ర్ోజ్ఞలకే కాలీ 

అయప్ోయనటుల గా కనుగొనబడిుందని పుండిత్ులుంటునథనరు. 

5. శిషుాలకు అనుభవాలు కలిగాయ, విమరశకులు కూడథ అుంగీకర్షుంచేలా దీనినకకడ చ బుత్ునథనను. 

పునరుత్థా నుడ ైన యేసును త్థము పరత్ాక్షుంగా చూశామని శిషుాలు త్మకు కలిగషన అనుభవాలను 

బట ్  నమాారు. యేసు త్మకు పరత్ాక్షమయాాడని వారనుకునథనరు.  

6. ఇలాుంట  అనుభవాల వలన ఈ శిషుాలు అనుమానుంలోుంచి వెలుపలికి వచథచరు. వారు త్మ  కడను 

చూసి భయపడేవారు- యేసును అుంగీకర్షుంచథమని ఒపుకునేుందుకు భయపడేవారు. ఇపుడు 

ధ ైరాుంగా పునరుత్థా నథనిన గుర్షుంచి పరకట సుత నథనరు. 

7. ఆది సుంఘుంలో ఈ సుందేశమే బోధలలో పరధథనమ ైన అుంశుం. యేసు మరణుం, సమాధి, పునరుత్థా నుం 

గుర్షుంచి ప్ౌలు, మొదట  క ర్షుంధీ 15:3 లో చ పిపన సుంగత్ులిన గుర్షతుంచుకోుండి.  

8. దీనిని క దిదకాలుం ముుందు యేసు మరణ ుంచి సమాధి చేయబడిన యెరూషలేము పర్షసర్ాలోల  ఈ 

సుందేశుం పరకట ుంచబడిుంది.  



9. ఈ భోదల ఫలిత్ుంగా సుంఘుం సాా పిుంచబడి ఎుంత్గాన్ ఎదిగషుంది. 

10. ముఖాుంగా ఆదివారుం ఆర్ాధనలు జర్షపిుంచబడథా య. యూదథ విశాిసులకిది ఎుంత్ో ముఖామ ైనది.  

11. మునుపు అవిశాిసిగా యునన యాకోబు, త్థనే యేసును చూశానని "నమిా" మారుమనసుస ప్ ుంది 

యేసును విశిసిుంచథడు.  

12. క నిన యేుండల  త్ర్ాిత్, త్నకు కలిగషన అనుభవుంలో పునరుత్థా నుడ ైన యేసు కనబడథా డని నమిాన 

ప్ౌలు మారుమనసుస ప్ ుందథడు. 

నేనికకడేమి చ బుత్ునథననుంటే, యేసు లేచిన సమాధిని మినహాయసేత , ఈ పట ్క సత్ామేనని విమరశనథత్ాక 

పుండిత్ులు ఒపుకునథనరు. వార్షలో పలువురు శూనాసమాధిని కూడథ ఒపుకుుంటునథనరు. దీనిన గుర్షుంచి 

నేను వరా సిన "Historical Jesus" పుసతకానిన, ఇత్రులు వరా సిన పుసతకాలను మీరు పర్షశీలిసేత  ఈ 

సుంగత్ులను అుంగీకర్షుంచే విమరశక పుండిత్ుల పేరలను చూడగలరు. 

ఇపుడు మీరనవచుచ " ఒకక నిమిషుం, పనెనుండథ? ఫర్ాిలేదు కా క, ఇుంక ుంచుం త్గష్ుంచగలర్ా? మర్షక ుంచుం 

జాగతీ్తగా ఎుంచుకుని సుందేహాత్ాకులను మర్షుంత్ ముందిని చేరుచకోగలర్ా? 

సర్,ే నేను ఈ పట ్కను మధాసతుంగా, నథలుగు, ఇదు, ఆరు వరకు త్గష్ుంచగలను. నేనే పట ్కను త్గష్ుంచథలుంటే, 

నే క విదుంగా చ పపవలసి ఉుంటుుంది. యేసు సిలువప ై మరణ ుంచథడు త్మ అనుభవాలను బట ్  

పునరుత్థా నుడ ైన యేసు త్మకు కనిపిుంచథడని శిషుాలు నమాారు. దీనిని బట ్  వార్ష జీవిత్థలు 

మార్షప్ోయాయ, ఆ త్రువాత్, పునరుత్థా నుడ ైన యేసు త్నకు వాకితగత్ుంగా కనిపిుంచినుందున, త్థను యేసు 

నుంగీకర్షుంచథనని త్థరుసవాడిన ప్ౌలు నమాాడు. 



ఈ అుంశుంలోని నథలుగు సత్థాలను మనకు అుందరూ త్ లుపగలరు కేవలుం ఈ నథలుగు సత్థాల ఆధథరుంగా 

యేసు మరణుం పునరుత్థా నమనే అుంశాలప ైన మనుం వాదనను క నసాగషుంచి జయుంచగలము. 

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ఇకకడ, విమరశక పుండిత్ులు కేవలుం ఇదు సత్థాలను మాత్రుం అుంగీకర్షుంచథరు. 

క ుందరు సుందేశాత్ాకులు 20 సత్థాలిన చ బుత్ునథనరు. ఐత్ే ఈ 12 సత్థాలోల ుంచి నథలుగషుంట ని తీసుకుని 

యేసు జీవిుంచి, సిలువప ై మరణ ుంచి, మృత్ులోల ుంచి లేచథడని నిరూపిుంచవచుచనని డథ. హెబర్ాాస్, ఈ 

అుంశానిన గుర్షుంచి నొకిక చ బుత్ునథనడు. ఆయన వాదనను వినుండి. 

డా. గేరి హెబెరమాస్:     .సర్,ే నథలుగు సత్థాలిన మనుం చూపిుంచథము, తీవరుంగా విమర్షశుంచే పుండిత్ులోల  

పలువురు దీనిన అుంగీకర్షసాత రనుకుుంటాను, వీరు క లబదదకు మధాలోనూ ఎడమ వైెపునథ ఉుంటారు. ఇకకడ 

మీరు ఇదదర్షని కూడథ చేరచవచుచ. పునరుత్థా నమనేది ఆదిమ క్రైసతవ భోదలలో ముఖామ ైన అుంశుం. కేసీూత  

వదదకు వచిచన నథసిత కుడు యోహాను సహోదరుడు యాకోబును గుర్షుంచి మీర్ేముంటారు? అుంత్ేకాక కరసీుత  

పునరుత్థా నుం మొదటోల నే త్ లుపబడిుంది. మీర్ీ సుంగత్ులనేముంటారు? 

ఇకకడ, నథ అుంశుం ఇది. క ుందరు విమరశకులు ప దదపట ్కనిసాత రు. నమిానవారు ఇరవెై అుంశాల నివవిచుచ 

"ఇరవెై అుంశాలు వదుద , పనెనుండుచథలనథనరు" పనెనుండు కుంటే త్కుకవెైత్ే పనిజరుగుత్ుుందథ అుంటే అుందుకు 

నేను, నథ యొదద "నథలుగు, ఐదు, ఆరు, ఏడు, దథదథపుగా ఎనిమిది ఉనథన యనథనను". ఇది ఎుందుకు 

మధాసతుంగా చ పేప సుంఖా? ఎుందుకుంటే, ఎవిరూ లోకుంలో కేవలుం ఈ సత్థాలను మాత్రమే త్ లుపరు. ఐత్ే 

నేను మధాసతుంగా పనెనుండుకు త్గష్సుత నథనను. త్ర్ాిత్ నథలుగు, ఐదు, ఆరుకు నథ వాదుం ఇది. ఈ 

సిదథి ుంత్థలత్ో అుందరూ ఒపుకునన సిదథి ుంత్థలత్ోను యేసు మరణ ుంచి తిర్షగష మృత్ులలోుంచి లేచథడనడథనికి 

మనకు త్గషననిన ఆధథర్ాలు దొర్షకాయ. కేవలుం మూడు సత్థాలత్ో మనుం విజయుంప్ ుందగలుం. 



డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :  ముంచిది వచేచవారుం, యేసు పునరుత్థా నుం గుర్షుంచిన మర్షనిన సాక్ష్యాదథర్ాలను 

మనుం పర్షశీలిుంచబోత్ునథనుం. ఇకకడొక పరశన: యేసు నిజుంగానే మృత్ులోల ుంచి లేచథడనే ఆధథరుం కనిపిసేత  

ఏుంచ యాాలి? ఇది మీకేమనిపిసుత ుంది? మీకేమనిపిుంచినథ,త్థను దేవుని కుమారుడనని యేసు యేసు 

చ పుకునన మాట నిజమని మాకు అనిపిుంచథలి. నథప్ాపములకు, మీ ప్ాపములకు పర్షహారుంగా సిలువప ై 

మరణ ుంచథడని ఆయన ఈ భూలోకానికి వచథచడు. 

ఐత్ే యసు జీవిత్ వివర్ాలిన త్ లుసుకుని, ఆయన మృత్ులోల ుంచి లేచథడని, దేవుని కుమారుడని నమిానుంత్ 

మాత్థర న మీకు యేసు కరసీుత త్ో బలమ ైన వాకితగత్ సుంబుంధుం ఏరపడిుందని, ప్ాప క్షమాపణ ప్ ుంది పరలోకుం 

వెళ్తత మని అనుకోుండి, మీ మీద మీకునన నమాకాననుంత్ట ని యేసు ప ైకి బదిలీ చేయాలిసన సమయుం త్పపక 

వసుత ుంది. మీరు ప్ాపులిన ఆయన ఎదుట ఒపుకుని, మీ ప్ాప్ాలను ఆయన మాత్రమే క్షమిుంచగలడని 

నిత్ాజీవానినచిచ, మీ జీవిత్ుంలోకి వసాత డని నముాత్ునథననని చ పపుండి. 

ఆశిసేత , యేసుత్ో అలాుంట  సుంబుంధథనిన మీర్షపుడే ప్రా రుంభిుంచొచుచ. ప్రా రుంభిసాత ర్ా? ఐత్ే, నథత్ో కలిసి ఈ 

విధుంగా ప్రా ర్షిుంచుండి. పిరయ పరభువా!  కవే ద ైవసుత్ుడవని నముాత్ునథనను. సిలువ మరణుంత్ో ప్ాపపర్షహారుం 

చ లిలుంచథవు. మూడవ దినమున సమాధిలోుంచి లేచి సజీవుడవెైనథవు, మీరు నథ జీవిత్ుంలోకి రుండి, ఈ 

క్షణుంనుుండి మీర్ే నథ పరభువు, మీర్ే నథ రక్షకుడని నముాత్ునథనను. ననున రక్ష్ిుంచి నుందుకు వుందనథలు. 

మీర్షలా ప్రా ర్షిుంచినట్లల త్ే, పరభువు నథమమున ప్రా ర్షిసేత , రక్షణ దొరుకుత్ుుందని బ ైబిలు చ బుత్ుుంది. దేవుడిలా 

రక్ష్ిసాత నని వాగాద నుం చేసాడు. మనుషుాల జీవిత్ుంలో చేయాలిసన ముఖామ ైన ప్రా రిన ఇదే. 
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