
1 

 

QJR-2-TE 

యేసు పునరుత్థా నపు చరచ. శీర్షిక - 2. 

అనౌన్సర్:       నజర్ేయుడ ైన యేసు సిలువ వేయబడ,ి ఘనముగా సమాధి చేయబడ,ి 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 లలము గావిుంచబడుత్ుననవి. ఈ సాక్ష్యాలు భలమ ైన పుండిత్ునిగా నథ అభిప్రా యము. 

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

అుందుక ేసమాదిలోనుుండి లేచి ర్ాగషలిగషనథడథని అుంటునథనరు. మర్షక ుందరు ఆధునిక పుండిత్ులు యేసు 

సిలువప ైనుుండ ి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 పో్ త్ే మేము ఇకకడకు వచిచ దీనిని 

చర్షచుంచము. క్రైసతవ ఉదాముం అభివృదిి  చ ుంద ిఉుండేదికాదు. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     నథసిత కునిగా పదేళ్ళు జీవిుంచథనుజీవిత్థనికి అరిుంలేదని త్లుసుత ుండే వాడిని. న 

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

పునరుత్థా నుంప  ైపర్షశోధనలు ప్రా రుంభిుంచథను. మీకు త్లుసా? ఈ పర్షశోధన ఎటువ ైపు వ లుా ననదథ అని క నిన 
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సారుల  ఆలోచిసుత ుండేవాడిని. చివర్షకి నేనీ కారడవిలోుంచి, నిర్ాశలో నుుంచి బయటపడథా ను. నథక్రత్ే, జీవిత్థనిక క 

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

లభిుంచిుంద.ి 

అనౌన్సర్:       చర్షత్రలో లభిుంచిన క్రైసతవ మర్షయు ఇత్ర సాక్ష్యాదథర్ాలు మనకు యేమని త్ లుపుత్ుననవి? 

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

చ పుపకోనివాలి. లేకపో్ త్ే, మీ స ుంత్ అభిప్రా యాలను ఆయనకు ఆప్ాదిుంచి, ఆయనున ముంచి వానిగా చూప ే

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

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

జీవిత్ుం ఏవిదుంగా మార్షపో్ త్ుుంది? 

డథ. డథర్్ల్ బో క్:    యేసు, ఆయన చ పిపన వాకితయే ఐత్ే. అుందరుం ఆయనకు లెకక అపపగషుంచవలసి 

వసుత ుంద.ి 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. 

***** 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :  సాిగత్ుం! యేసు కరసీుత  ఘనముగా సమాధి చేయబడిన త్రువాత్, నిజముగానే 

పునరుత్థా నుడ ైయాాడనడథనికి యేవ ైనథ చథర్షతిరక ఆధథర్ాలునథనయా? ఈ ముఖామ నై పరశనకు 
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జవాబివిడథనిక,ి యేసు జీవిత్థనిన గుర్షుంచి విమరశక పుండిత్ులు, క్రైసతవులు మర్షయు క్రైసతవేత్తల 

పుందిత్ులిదదరూ అుంగీకర్షుంచిన 12 చథర్షత్రక సత్థాలిన పర్షశీలిుంచథలి. ఈ సత్థాలను గుర్షుంచిన ఈ లోకపు 

ఆధథర్ాలను, ఆదిమ క్రైసతవ ఆధథర్ాలను నేడు మనుం చర్షచుంచబో త్ునథనము చరచ త్రువాత్, నేట  విమరశక 

పుండిత్ులోల  పలువురు దీన నుందుకుంగీకర్షుంచథర్ో మీరు అరిుంచేసుకోగలరనుకుుంటునథనను. త్ర్ాిత్ చివరగా, ఈ 

చర్షత్థర ుంశాలను గుర్షుంచిన సత్థాలను నిరూపిుంచిన త్ర్ాిత్, యేసు నిజుంగా మృత్ులోల ుంచి లేచథడు అనే 

అుంశుంలో ఇవి ఎటు నడిపిసాత యో చూదథద ుం. 

ప్రా రుంభుంలో, యేసు పునరుత్థా నుం గుర్షుంచి పరపుంచవాాపత ుంగా, సుపరసిది పుండిత్ునిగా గౌరవిుంచబడుత్ునన డథ. 

గేర్ీ హేబర్ాాస్, దీనిలోని చథర్షతిరక సత్థాలిన గుర్షుంచి ఏముంటార్ో చూదథద ుం. 

గేర్ీ, మీరు "చథర్షతిరక కరసీుత " అనే గొపప పుసతకానిన వార శారు. దథనిలో మీర్ొక పరత్ేాకమ ైన విధథనుంలో విమరశక 

పుండిత్ులు దథదథపు అుందరూ అుంగీకర్షుంచిన పన నుండు చథర్షత్థర త్ాక సత్థాలను గుర్షుంచి వివర్షుంచథరు. ఈ 

సత్థాలనేలా కనుగునథనర్ో చ పపుండి. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ముంచిది, మొదట గా నేన ుందుకు దీనిన పర్షశీలిుంచథనుంటే, విమరశకులు, విశాిసులు, 

యేవోక నిన అుంశాలలో ఒకట గా కలుసాత రుగనుక, వీట లోత  ఏుంచేసాత ర్ో త్ లుసుకోవాలనుకునథనను. యేసు సిలువ 

మరణుం త్ర్ాిత్ ఇది మొదలయాుంది. ఆయన జీవిత్ుంలో కూడథ పలువురు ఇలా పరశ్నుంచి ఉుంటారు. అకకడిత్ో 

ప్రా రుంభిుంచి చివర్షవరకు వ ళ్ళత నథనను. ఎలాుంట  మినహాయుంపులేల కుుండథ ర్్ుండు నిరణయ పరమాణథలత్ో సత్థాలిన 

చ పపదలచథను. మొదట  పరమాణుం, విమరశక పుండిత్ులోల  అధికబాగుం ఈ సత్థానిన అుంగీకర్షసాత రు- అనగా 90, 

90 శాత్ుం పుండిత్ులు. ర్్ుండవదిగా, అనేక సాా యలలో అనేక సాక్ష్యాదథర్ాలను పర్షశీలిుంచి, అనేకులు 

అుంగీకర్షుంచిన సత్థాలను మాత్రమే నేను ఉపయోగషుంచుకుుంటాను. ఇదే సర్్రన పదితి అనుకుుంటునథనను. 
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డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : ఈ ర్ోజ్ఞ ఇదు సత్థాలను పర్షశీలిదథద ుం. మొదట  సత్ాుం- యేసు సిలువప  ై

మరణ ుంచథడు. ర్్ుండు- సమాధిచేయబడటుం. మూడు- ఆయన మరణుంత్ో శ్షుాలు కృుంగషపో్ య నిర్ాశలో 

పడథా రు. నథలుగు- యేసు ఉుంచబడిన సమాధి క దిద  ర్ోజ్ఞల త్ర్ాిత్ కాలీగా ఉుంచబడినటుల గా కనుగొనబడినద.ి 

ఇదు- త్మకు కలిగషన అనుభవాలను బట ి  పునరుత్థా నుడ ైన యేసు కనిపిుంచథడని శ్షుాలు నమాారు. ఇవనీన 

నిజమని నిరూపిుంచే చర్షత్ర సాక్ష్యాధథర్ాలునథనయా? వినుండ.ి 

ముంచిద.ి మొదట  సత్థానిన చూదథద ుం. యేసు సిలువప  ైమరణ ుంచథడు. మీర్షద ిలేఖనథనుసారమనడమే కాక 17 

క్రైసతవేత్తర ఆధథర్ాలు దీనిన ఒపుపకుుంటునథనయని మీరనథనరు. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ఉనథనయ. ప్ౌలు వార సిన సుంగత్ుల, నథలుగు సువారతలు, అపో్ సతలుల కారాములు, 

17 క్రైసతవేత్తర ఆధథర్ాలు మనకు లభిుంచథయ, వాట లోల  12 ఆయన మరణథనిన వివర్షుంచథయ, కనుక 17 లో 12 

మరణథనిన వివరుంగా త్ లిప్ాయ. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : క నిన త్ లపుండి. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     సర్ే, ట ైకికసుస దీనిన గుర్షుంచి సమాచథర్ానిసూత  పిలాత్ును, తిబేర్షయుాడ ైన 

క్రసరును పరసాత విుంచథడు. త్లూాదులో పసాకదిన సాయుంకాలుం యేసును సలిువకు అపపగషుంచడథనికి ముుందు 

ఆయనను ర్ాళ్ుత్ో కట ినటుల  వార యబడ ియుననది. మర్ొక యూధుడ ైన యొసీఫసు యేసు కరసీుత  ప్ ుంతిపిలాత్ు 

అధికార్షగాయునన సమయములో సిలువ వేయబడథా డని వార శాడు. మర్ో రుండు ఆధథర్ాలు, ఇవ కుకవ 

ప్రా చథరుంలోక ిర్ాలేదు, ఒక గీీకు చర్షత్రకారుడు త్థళియస్ కరసీుత  శకుం 52 లో, మర్షయు చకాీధిపథి హడిరయను 
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నుుండ ివిదిపిుంచబడని ఫ్ేల గొన్స కరసీుత  శకుం 120 లో ట ైకికసుస మర్షయు సుటోనియసుసల సమయానిన గుర్షుంచి 

వార సూత , కరసీుత  సిలువప  ైఉననపుపడు చీకట  కమిాన విషయానిన వార శారు. 

సిర్షయా రచయత్య ైన మర బార్- సేర్ాపియను, త్న కుమారునిత్ో మాటాల డుత్ూ యేసు త్న బొ దలను బట ి  

చుంపబడినటుల  చ ప్ాపడు. హాసా రచయత్, చర్షత్రకారుడు, లూసియను, పుర్ాత్న విషయాలను ఏవిదుంగా 

వార యాలనే అుంశాలను, వార సేవిదథనథనిన, దథని నిబుంధనలను గుర్షుంచి మనకు వివర్షుంచథడు. సిలువ 

వేయబడిన యసేును గూర్షచ హాసాాసపదుంగా మాటాల డుత్ూ, ఆయన సిలువ వేయబడిన త్థుంతిరకుడు మర్షయు 

త్నను విమబదిుంచిన వార్షక ిసహో దరులుగా మ లగమని  మరణథనికి భయపడవదదని చ పేపవాడనథనడు. యేసు 

వీట క రక ేమరణ ుంచథడు. 

క్రైసతవేత్తర చర్షత్రలో మనకు ఇలాుంట  ఆధథర్ాలు లభిుంచథయ. అద ేకాకుుండథ, సిలువ మరణథల గుర్షుంచి మనకు 

వ ైదాపరుంగా వివర్ాలు దొర్షకాయ. 15 సుంవత్సర్ాల కితీ్ుం అమ ర్షకను మ డికలు అసో ససియేసను పతిరక- ఒక 

ప్ాసిరు మర్షయు ఇదదరు వ ైధుాలు కనుగొనన అుంశాలను గుర్షుంచి పరకట ుంచథరు- సిలువ మరణుం గుర్షుంచి 

వార శారు, వీరు యేసు కోక మరణవాగూాలానిన వార శారు. 

కనుక వ ైదా పరుంగా క్రైసతవేత్తర ఆధథర్ాలు దొర్షకాయ ప్ౌలు ఇకకడ క ీత్త  నిబుంధనలో నథయకుడు, అత్డు 

పరత్ాక్షసాక్ష్ ిఅని అుందరూ అుంగీకర్షుంచథరు. కనుకనే, జాన్స డోమనికు కోీససను, మారకసుస బో ర్్ లు ఏమాత్రుం 

సుందేహ ుంచకుుండథ కరసీుత  జీవిత్ుంలో సాక్షులునథనరని, సిలువ కచిచత్ుంగా ఉననదని, దీనిక ిపలువురు 

సాక్షులునథనరని చ బుత్ునథనరు. 
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డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : జీససు సేమినర్ీలో నథయకులెైన జాన్స డోమనికు కోీససను పేత్ురు 

జ్నినుంగుసుత్ో కలిస ిABC  కారాకమీుంలో యేసు శర్ీర్ానిన సిలువప  ైనుుండి దిుంచి, చ త్తకుపపలో పడవేయగా, 

కుకకలు తినివేశాయని చ ప్ాపడు. ఈ విచిత్రమ ైన పరకటనకు ఏవ ైనథ చర్షత్ర ఆధథర్ాలునథనయా అని నేను డథ. 

హబెర్ాాస్ ను అడిగాను. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     సిలువ సమయములో ఆయన అనుచేరులేవిరూ ఆయనను అనుసర్షుంచి 

వ ళ్లలేదని చ పపగలను. ఐత్,ే దీని వలన దేనినీ నిరూపిుంచలేము. వివర్ాలు ఆయనకు అనుకూలుంగా లేవనే 

సూచన ఇది. దీనిక ినథ సమాధథనుం, శవానిన కుకకలు తినథనయని నిరూపిుంచే అధథరుం ఒకకట  కూడథ 

లేదు.ఆయనను సమాధ ిచేసిన త్రువాత్ ఆ సమాధ ికాలీగా ఉుంచబడిుందనడథనిక ిఅనేక ఆధథర్ాలునథనయ. 

ఆయనను సామూహ క సమాధిలో పదవేశారనే సాక్ష్యాలూ లేవు. శవానిన సాదథరణుంగా అకకడే పదేసాత రని 

మీరన వచుచ. ఐత్ే యేసు విషయుంలో అలా జరగలేదని చ పేప గొపప సాక్షాుం మనకుననది. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : ఇక యేసు ఘనముగా సమాధి చేయబడథా డనే ర్్ుండవ విషయానిన గమనిదథద ుం. 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్ దీని సాక్ష్యాదథర్ాలను వివర్షసాత రు. 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  యేసును ఆయన త్లిల, సేనహ త్ులు సమాధిలో ఉుంచథరని సువారత 

లుంత్ునథనయని పేత్ురు జ్నినుంగ్స ABC  కారాకమీుంలో చ పిపనపుపడు నేను నవుికునథనను. ఇకకడ ఆదిమ 

క్రైసతవ సుంఘుంలో, అనేక అశాబాద ల కాలుంలో యేసు సమాధి కధ అభివృదిి  చ ుందినటలయత్ే, యేసును పేరమిుంచ ే

త్లిల, విశాిసుంత్ో సేవిుంచ ేశ్షుాలు, ఆయనున సమాధిచేసారనే కధనే పరజలుందరూ వినథలని ఆశ్సాత రు. 
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ఐత్ే సువారతలు అలా చ పపడములేదు. సువారతలలో మనకు అకసాాత్ుత గా కనబడుత్ునన ధనవుంత్ుడు అర్ష 

మత్తయ యోసేపు, యేసు శర్ీర్ానిన తీసుకుని వ ళిల ర్ాతి సమాధిలో ఉుంచథడని, నజర్ేయుడ ైన యేసును ఎుంత్ో 

ఘనుంగా, మర్ాాదగా సమాధి చేశాడని సువారతలు మనకు త్ లుపుత్ునథనయ. అుంత్ేకాక, ఇత్డు సనహెదిరను 

సభ సభుాదని మనకు మారుక చ బుత్ునథనడు. యేసు కరసీుత కు సిలువ శ్క్ష విదిుంచిన అద ేసభకు చ ుందినథ అర్ష 

మత్తయ యోసేపు యేసును నేరసుత లకు పరత్ేాకిుంచబడిన సామూహ క సమాధిలో పడవేయబడకుుండథ, 

సిలువలో వేరలాడుత్ునథన ముగష్ర్షలో యేసు శవానిన మాత్రమ  కిుీందికి దిుంచి సుగుంధ దరవాములను పో్ సి 

సమాధిచేశాడు. ఇది అసాధథరణుం, దీనిని మేరు వివర్షుంచి చ ప్ాపలి. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : సర్ే, జాన్స డోమనిక్ కోీసేసన్స యొకక సిదథి ుంత్మ ైన యేసును చ త్త  కుపపప ై 

వేయగా కుకకలు తినథనయనే విషయానిన వదిలి దీనిక ిఎుందుకు ప్రా ధథనాత్ యవాిలి?.  

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  యేసు కరసీుత  సమాధి చేయబడినథడన ేఉదుంత్థనిన వివిధ సాక్ష్యాలు 

సమర్షిసుత నథనయ. వీట లో ముఖామ ైనది క ీత్త  నిబుంధనలోని అనేక వచనథలు దీనిని గుర్షుంచే వార యబడటుం. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : ఎకకడ? 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  ఉదథహరనథక్, ప్ౌలు వార సిన మొదట  క ర్షుంధీ పతిరక 15వ అధథాయుం, ఈ 

ప్ారుంపర్ాానిన గుర్షుంచి చ బుత్ుననది. "కరసీుత  మన ప్ాపములక్ర మృతిప్ ుంద ను, సమాధి చేయబడ ను, 

లేఖనముల పరకారము లేపబడ ను, సహో దరులకు కనబడ ను." (1క ర్షుంధీ 15: 3-4). 
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దీనిలో ర్్ుండవ భాగము యసేు సమాధి గుర్షుంచి చ బుత్ుననది. యేసు సిలువ త్రువాత్ ఐదేళ్ు లోపల త్ేదీని 

ప్ారుంపరా ఆచథర కమీుం వారు నిరణయుంచథరు. కనుక ఇది ఆ త్ర్ాిత్ దశాబదుంలో రూప్ ుందిన కటుి  కధ అని, 

చివర్షగా సువారతలలో చేర్ాచరని త్ోసి ప్ారవేయడథనిక ివీలేల దు. 

అుంత్ేకాక, మీరు మీరు ఈ సూత్థర లను ఒకవ ైపు సువారతలలో చ పపబడిన అుంశాలత్ోను, మర్ొకవ ైపు అప్ సాలుల 

కారాములలోని పరసుంగాలత్ోను పో్ లిసేత , మీకేుం త్ లుసుత ుందుంటే ఈ నథలుగు అుంశాల ప్రా రుంపర్ాాచథర 

నియామకులు, ఆదిమ క్రైసతవులు జర్షగషుందని చ బుత్ునన సిలువ శ్క్షను, అర్షమత్తయ యోసేపు యేసును 

సమాధి చేయడథనిన, యేసు పునరుత్థా నథనిన, శూనా సమాధి కనుగొన బడటానిన, యేసు అనేకులకు 

కనబడటానిన త్ లుపుత్ునథనరు. కనుక యేసు సమాధ ిచేయబడటానిన, ఇత్ర అుంశాలను పలువురు 

దృవీకర్షుంచడుం ఇకకడ మనకు కనబడుత్ుుంది. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : చర్షత్రకారులు ఆశ్ుంచినది అదేకదథ? 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  క ీత్త  నిబుంధన పుండిత్ులలో అనేకులు నేడు, ఆది కాలుంలో, చర్షత్థర త్ాకుంగా 

యేసు సమాధ ిచేయబడినథడనే అుంశానిన, ఎలాుంట  అనుమానథలు లేకుుండథ అుంగీకర్షసుత నథనరు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : ఇపుపడు మూడవ సత్ాుం- యేసు జీవిత్ుం ముగషసిుందనుకుుంటూ శ్షుాలు 

కృుంగషప్ో య నిర్ాశలో పడిపో్ యన అుంశుం. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ఔను, ఇది అనిన సువారతల లోనూ వార యబడిుంద.ి మారుక 16 అధథాయుంలోనూ 

ఇది ఉననద.ి ఐత్ే విమరశకులు దీనిన ఎకుకవగా పరశ్నుంచకపో్ వడథనికి కారణుం, దీన్ల ని మానసిక కారణథలు 

చథలా భలమ ైనవని అనుకుుంటునథనను. మీయొకక పిరయమ ైన మిత్ుర డు, అత్డిత్ోట  చథలా సనినహ త్ుంగా 
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మీరు మూడేళ్ళు తిర్షగారు, మీయొకక వాకితగత్ ఆశలను, కుటుుంభ ఆశలను ఆత్డిప నేై నిలిప్ారు, శ్షుాలు 

ఆయనప  ైఎుంత్గా ఆశప ుంచుకునథనరుంటే నీ కుడి వ ైపున ఒకరు ఎడమ వ ైపున ఒకరు కూర్ోచముంటావా 

అనడుగుత్ునథనరు. ఆయనను చుంపివేశారు. ఆయనను ఎుంత్ో కూీరుంగా చుంపేశారు. యూదులకు దొరకుకుండథ 

వీరు దథకోకవలసి వచిచుంది. ఈ సుంగతి యోహాను సువారతలో వార యబడ ియుననది. శ్షుాల ఆశలు ఒకకసార్షగా 

కూలిప్ో యాయ. ఆయన చనిపో్యాడు, వీరు మళ్ళు సముదరుంలో చేపలు పడదథమా అని ఆలోచిసుత నథనరు. 

మానసికుంగా ఈ శ్షుాలు గొపప అయోమయ సిాతిలో ఉనథనరు. క ీత్త  నిబుంధన వచనథలిన మానసిక శాసత రుం 

గట ి గా సమర్షిసుత ననది. ఇుంత్ గొపప వేదన త్ర్ాిత్ విజయుం సాధిుంచథమని వీరు ఎలా అనుకుుంటారు? 

***** 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : మొదట గా కారాకమీుం చూసుత నన వార్షక,ి యేసు కరసీుత  సిలువ వేయబడిన కాలుం 

గుర్షుంచి విమరశకులుందరు అుంగీకర్షుంచిన 12 అుంశాలను పర్షశీలిసుత నథనుం. యేసు నిజుంగా మృత్ులలోుంచి 

లేచథడన ేచర్షత్ర సాక్ష్యాదథర్ాలు నిరూపిసుత నథనయా అనే పరశనకు మేము జవాబు చ బుత్ునథనము. 

త్త్ివేత్త  డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్ ఈ పరశనకు జవాబు చ బుత్ునథనరు. 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  ఈ నథలుగు సత్థాలు, మర్ాాదగా సమాధి చేయబడటుం, శూనా సమాధి కనుగొన 

బడటుం, పునరుత్థత నుదిన కరసీుత  పరజలకు కనబడటుం, దేవుడు యేసు కరసీుత ను మృత్ులలోుంచి లేప్ాడని ఆయన 

శ్షుాలు విశిసిుంచడుం, ఇవనీన, ఈ అుంశాలిన గుర్షుంచి వార సిన క ీత్త  నిభుందన విమరశకులలో పలువురుని 

పరభావిత్ుం చేశాయ. నేను నొకిక చ బుత్ునథనను, నేను సనథత్నథచథర పరమ ైన పుండిత్ులిన గుర్షుంచి ఇకకడ 

చ పపడుం లేదు. విశాల దృకపదుం కలిగషన పుండిత్ులిన గుర్షుంచి చ బుత్ునథనను. ఈ నథలుగు అుంశాలను 
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ఒపుపకుని వార్షని, వామపక్ష, తీవరవాద క ీత్త  నిబుంధన పుండిత్ులనవచుచ. ఐత్ే ఈ అుంశాలిన గుర్షుంచి వార సిన 

పుండిత్ులోల  అనేకులు యేసును యూదుల మర్ాాద చొపుపన సమాధి చేయడుం, శూనా సమాధి, పునరుత్థా నుం 

త్ర్ాిత్ కనబడటుం- యేసు లేచథడని శ్షుాలు నమాడుం, వీటనినట నీ అుంగీకర్షసుత నథనరు. 

సర్ే, పరత్ేాకుంగా శూనా సమాధిని గుర్షుంచి మాటాల డిత్,ే ఈ అుంశానిన గుర్షుంచి వార సిన పుండిత్ులలో అనేకులు, 

యేసును అనుసర్షుంచిన సీత రలు, ఆదివారుం ఉదయాన సమాధిలో ఎవిరూ లేరనే విషయానిన కనుగొనథనరని 

అుంగీకర్షసాత రు. మారుక సువారతలో ఉనన శూనా సమాధ ికధనథనికి ఇది చర్షత్ర సాక్ష్యాదథరుం. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : ఇది నిజమని ఎలా కనుగునథనరు? 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  శూనా సమాధ ికధనుం అనేక సాక్ష్యాదథర్ాలను కలిగష యుననది. ఉదథహరణకు, 

నేను మునుపే చ పిపనటుల , సమాధి చేయబడటుం, శూనా సమాధిని సమర్షిసుత ననది. యేసు సమాధ ి

చేయబడటుం చథర్షత్రక సత్ామ ైత్ే, సమాధిలో ఎవిరూ ఉుండకపో్ వడమనేది దథనికి చథలా వ నుక ఉుండదు. 

ఎుందుకుంట,ే సమాధి మూసివేయబడి ఉననటలయత్ే శ్షుాలోల  పునరుత్థా న విశాిసుం కలిగషయుుండదు.  

ర్్ుండవదిగా, అనేక ఆదిమ ఆధథర్ాలు వేర్ేిరుగాను ఉమాడిగాను శూనా సమాధి కధనథనిన సమర్షిసుత నథనయ. 

మారుక సువారత దీనిన దృవీకర్షసుత ననది. ఈ ఆధథర్ాలను వాడుకుని మారుక త్న సువారతను వార శాడు, ఐత్ే 

మత్తయ, లూకా నే కాక యోహాను సువారత కూడథ శూనా సమాధిలో ఎవిరూ లేరనే అుంశానిన మత్తయ వరేు 

విదుంగా చ బుత్ూ, సమాధి వదద  కావాలి వారు కాపలాగా ఉనథనరని వార సినుందున మత్తయ దనీిని ఊహ ుంచి 

వార యలేదు గాని, ఆ కాలపు ప్ారుంపర్ాాచథర్ానిన బట ి  ఆదినిజమని మనము గహీ ుంచగలము. 
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య హో ను యేసు సమాధ ిచయేబడుటను, కాలీ సమాధిని గుర్షుంచి వార సిన విధథనుం మిగషలిన మూడు 

సువారతలలోని వాట కనన భిననముగా ఉనథనడని పుండిత్ులు గుర్షతుంచథరు. 1 క ర్షుంధీ 15వ అధథాయుంలో ప్ౌలు 

శూనా సమాధిని సూచిసుత నథనడని నేను త్లుసుత నథనను. పదిహేనవ అధథాయుం నథలుగవ వచనుం లేఖనముల 

పరకారుం మూడవ దినమున లేపబదినథదని చ బుత్ుననది. (1 క ర్షుంధీ 15:4) ఇకకడ ఈ వచనుం సువారతలలోని 

శూనా సమాధిని కధనథనిన అపో్ సతలుల కారాములలోని శూనా సమాధిని దృవీకర్షసుత ననది. కనుక యేసు 

కరసీుత  శూనా సమాధనిి ఈ వచనథలు సుంగీహుంగా త్ లుపుత్ునథనయ. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : యేసు సమాధ ికాలీగా ఉనథనడని మొదట  కనుగుననది సీత రలేనని చర్షత్థర ధథర్ాలు 

త్ లుపుత్ునథనయ. రచయత్ యేసును గుర్షుంచిన ఈ కధను కలిపుంచి చ పిపనటలయత్ే శూనా సమాధిని 

మొదట చూసినద ిసీత రలు అని వార సి ఉుండేవాడు కాదని డథ. క్రైగ్ చ బుత్ునథనడు. 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  సమాధిలో ఎవరూ లేరని చర్షత్ర కూడథ అుంగీకర్షసుా ననదని చ పేపుందుకు మర్ొక 

ఆధథరుం, శూనా సమాధిని సీత రలు కనుగునథనరనే ఆశచరాకరమ ైన అుంశుం. ఇది ఎుందుకు ఆశచరాకరమని 

గుర్షతుంచథలుంట,ే మొదట శత్థబదపు యూదథ సమాజుంలో సీత రల సాా నథనిన గుర్షుంచి ర్్ుండు సుంగత్ులిన 

త్ లుసుకోవాలి. మొదట ది, సీత రలు ఇకకడ ర్్ుండవ త్రగతి ప్ౌరులుగా జీవిసుత నథనరు. ఉదథహరణకు, ఆ కాలపు 

యూదథ పుండిత్ులు, "మగ పిలలలిన కననవాడు అదృషివుంత్ుడు, ఆడ పిలలలిన కననవాడు 

దురదృషివుంత్ుడనేవారు". ఇకకడ సీత రలకు ఎకుకవ ప్రా ధథనాత్ లేదనేది సుసపషిుం. 

ర్్ుండవద,ి సీత రలు చ పేప సాక్షాుం నమాదగషనది కాదని భావిసూత , యూదుల నథాయసాత నథలలోనికి సాక్షులుగా 

ర్ావడథనికి సీత రలను అనుమతిుంచేవారు కాదు. కనుక ఈ సత్థానిన బట ి  యేసు కరసీుత  శర్రీుం సమాధిలో లేదని 
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మొటిమొదట కనుగొని సాక్షామిచిచనది సీత రలే కావడుం ఆశచరాుం కదథ! దీని త్ర్ాిత్ ఏద ైనథ కధనథలు వసేత , 

పేత్ురు యోహానులు మొదట వచిచ శూనా సమాధనిి కనుగునథనరని వార సి ఉుండేవారు. సీత రల సాక్ష్యానిన 

నమాని ఆ కాలుంలో యేసు కరసీుత  సమాధిలో ఎవిరూ లేరని సీత రలు కనుగుననుందున, ఇది పరజలకు నచిచనథ 

నచచక పో్యనథ యేసు కరసీుత  శర్ీరుంలేని సమాధనిి కనుగుననది సీత రలే గనుక, బెైబిలులోని నథలుగు సువారతలు 

సీత రలను గుర్షుంచిన సత్థానిన మనకు వ లలడిసుత నథనరు. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     మొదట గా, మీరు సువారత సుంఘటనలిన వివర్షసూత  బో ధలో ఒక గొపప అుంశానిన 

చ ప్ాపలనుకుుంటే, సీత రలను మాత్రుం మొదట  సాక్షుాలుగా తీసుకోకుండి వార్షని పరజలు అుంగీకర్షుంచథరు. లూకా 

24:11 సీత రల మాటలిన పరజలు నమాలేదుంటుననది. సీత రల మాటలిన పరజలు నమాకుుంటే, వార్షన ుందుకు సమాధి 

వదదకు పుంపడుం? కనుక సీత రల సాక్షాుం ఇకకడ ముఖామ ైనది. 

ర్్ుండు, సూనా సమాధి గుర్షుంచి ఆదిలోన ేచ పపబడిుంద.ి ప్ౌలు 1 క ర్షుంధీ 15లో ఆయన చేనిపో్య, సమాధి 

చేయబడగా, విత్తబడినద ేతిర్షగష బెైటకు వచిచ అుందర్షకర కనబడినదుంటునథనడు. 

ఈ సువారత య రూషలేము నగరుంలో పరకట ుంచబడినది, వీరు కరసీుత  పునరుత్థా నుం గుర్షుంచి పరకట సూత , యేసు 

కరసీుత  లేని శూనా సమాధిత్ో ప్రా రుంభిుంచలేదు. యేసు పరత్ాక్షత్లే ఎకుకవ ప్రా ధథనామ ైనది. ఐత్ే సీత రలను 

వాడుకోకూడదని, ఆదిలోన ేఆ సుంగతిని చ పపకూడదని నేననథన క ుంత్కాలుం ఆగాలి, వారు ఆగలేదు. 

మూడవదిగా, య రూషలేములో చ యాకూడదు. అకకడ పరజలు దీనిని అుంగీకర్షుంచథరు. ఎుందుకుంటే యూదుల 

నథయకులుగాని, ర్ోమియుాలు గాని ఆ శర్ీర్ానిన బెైటకుతీసేత  ఏబెైర్ోజ్ఞల త్ర్ాిత్ ఆ శర్ీరమేలా 
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గుుంటుుందుంటునథనరు? "ఇదిగో, పరజలార్ా, చూడుండి, యసేు శర్ీరుంప  ైదుసుత లిుంకా అలాగే ఉనథనయ. ఆయనున 

సిలువ వేశారు. దీని గుర్షుంచమేుంటారని అడుగుత్థరు?". కనుక య రూషలేము త్గషన సాలుంకాదు. 

కనుక, సమాధిలో ఎవిరూ లేరని చ పేపుందుకు, మనకు దొర్షకిన సాక్ష్యాదథర్ాలు ఇవి. జర్షగషన సాలుం, చూసిన 

సీత రలు, ప్రా ర్ాాాకాల ఆధథర్ాలు పునరుత్థా నథనిన గుర్షుంచిన బో ధిుంచేుందుకు త్గషన అుంశాలు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : సర్ే, వచేచవారుం యేసు పునరుత్థా నథనిన గుర్షుంచిన మర్షనిన సాక్ష్యాదథర్ాలిన 

పర్షశీలిుంచబో త్ునథనుం. ఇకకడ ఒక పరశన, నిజుంగానే యసేు లేచథడని సాక్షాుం నిరూపసిేత  అపుపడేుంచేసాత రు? 

అపుపడు మీకేమనిపిసుత ుంది? అనగా, యేసు త్నను గుర్షుంచి త్థను చ పుపకునన అుంశుం, త్థను దేవుని 

కుమారుడనని త్థను చ పిపన అుంశుం మీరు నమాాలి. అనేకులకు బదులుగా బలియాగ మావిడథనికి ఆయన 

ఈ లోకానిక ివచథచరు, అనగా సిలువలో మరణ ుంచడుం దథిర్ా నీ నథ ప్ాప్ాలకు వేల చ లిలుంచేుందుకు వచథచడు. 

యేసు జీవిత్థనిన గుర్షుంచి త్ లుసుకుని, ఆయన మృత్ులలోుంచి లేచథడని నమిా, ఆయన దేవుని కుమారుడని 

నమిానుంత్ మాత్థర న, ఆయనత్ో మనకు వాకితగత్ సుంబుంధముననదని, ప్ాప క్షమాపణ ప్ ుంది పరలోకుం 

వ ళ్తత మని అనుకోకూడదు. ఎపుపడో  ఒకపుపడు మీ ప ైన మాకునన నమాకానిన యేసు కరసీుత ప ైకి మారుచకోవాలి. 

ఆయన ఎదుట నీవు ప్ాపివని అుంగీకర్షుంచి, ఈ క్షణుం నుుండ ిఆయనే ఈ ప్ాప్ాలిన క్షమిుంచగలడని 

నముాత్ునథననని నీకు ఆయన నిత్ా జీవము నిచిచ, నీ జీవిత్ుంలోకి వచిచ ననున మారచమనీ వేడుకోవాలి. 

మీరు కోర్షత్,ే యేసుత్ో ఆ సుంబుంధథనినపుపడే ప్రా రుంభిుంచగలరు. కోర్షత్ునథనర్ా? ఔనుంటే, ఇపుపడే నథత్ో కలిస ి

పిరయ దేవా! నీవు దేవుని కుమారుడవని నముాత్ునథనను అనుండి. నథకోసుం సిలువప ై మరణ ుంచథవు. నథక్ర 

వేల చ లిలుంచథవు. మూడవ దనిమున లేచి ఇపుపడు సజీవుడుగా ఉనథనవు. నథ జీవిత్ుంలోక ిరమాని 
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ప్రా ర్షిసుత నథనను. ఈ క్షణుం నుుండి నీవే నథ రక్షకుడవు, పరభువని నముాత్ునథనను. ననున చేరుచకుననుందుకు 

వుందనథలు. ఆమ న్స! 

సర్ే, మీర్షలా ప్రా ర్షిుంచినట లల త్ే, ఎవర్్రనను (అనగా నీవు) దవేుని నథమమున ప్రా ర్షిసేత , వారు రక్షణ ప్ ుందుదురని 

బెైబిలు మనత్ో చ బుత్ుననది. దేవుడు మనకర వాగాద నథనినచథచడు. నినున రక్ష్ిుంచథడు. మనిషి చేయగల అతి 

ముఖామ ైన ప్రా రిన ఇదే. 

 

***** 

మా మర్షనిన టీవీ పో్ర గాీ మలిన  చూసేుందుకు ఉచిత్  John Ankerberg Show App చ సుక ుండ ి

"యసేు కరసీుత ను అుంగీకర్షుంచడథనికి ప్రా ర్షాుంచు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్స ఆుంకర్ బర్్ షో  

పో్ సి్ బాక్స 8977 

చటినూగా, TN 37414 అమ ర్షకా. 

మా వ బ్ స ైట్: J Ashow.org 

 


