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QJ R-3-TE  

యేసు పునరుత్థా నపు చరచ. శీర్షిక - 3. 
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 మాత్రమ ే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 
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. 
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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:    : యేసు జీవిత్థనిన పర్షశీలిసుత నథనుం. త్థను దేవుని కుమారుడనని 
చ పుపకునథనడథ? లోక ప్ాపములక్ర త్థను సిలువప  ైమరణ సాత నని చ ప్ాపడథ? మరణుం త్ర్ాిత్ యేసు 
మృత్ులలోుంచి లేచి శిషుాలకు కనపడథా డనే సాక్ష్యాధథర్ాలు ఏమ ైనథ ఉనథనయా? నిజుంగా 
త్ లుసుకోవాలనుకుుంటుననవార్షకి బలమ ైన నమాకానిన కలిగషుంచ ేచర్షత్థర ధథర్ాలు ఏమ ైనథ ఉనథనయా? 
ఉనథనయని విమరశక పుండిత్ులుంటునథనరు. గత్ క దిివార్ాలలో, యేసు జీవిత్థనిన పర్షశీలిసుత నన విమరశక 
పుండిత్ులుందరూ అుంగీకర్షుంచే పన నుండు చర్షత్థర ధథర్ాలను చూప్ాము. ఆ పట ి కలో ఐదవ అుంశుం విచిత్రమ ైనద.ి 
వినుండ.ి పునరుత్థా నుడ ైన యేసును చూశామనిపిుంచ ేఅనుభవుం త్మకు కలిగషుందని శిషుాలు నమాారు 
దీనికాదథరమ ుంటని చర్షత్రకారుడు డథకిర్ గార్ష హెబర్ాాస్ నడిగాను. వినుండ.ి 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ముంచిది, యేసు సిలువ వయేబడినథడని, ఆ కాలపు పరజలుందరూ 
అుంగీకర్షసుత ననుందున ఇకకడ ముఖామ ైన అుంశమేమిటుంటే, అకకడ క ుందరు పరత్ాక్షసాక్షులు, యేసు కరసీుత  
యొకక శిషుాలు, స్త రలు, పురుషులు, పునరుత్థా నుడ ైన కరసీుత ను త్థము చూశామని గట ి గా నమాారు లేదథ 
కుంచుం వేరుగా చ బిత్ే కలిగషన అనుభవుంలో పునరుత్థా నుడ నై యేసును చూశామని వారు త్లిుంచథరు. వారలా 
పరకట ుంచథరు గనుక మనకు త్ లిసిుంది, పునరుత్థా నుడ ైన యేసును చూశామనే విశాిసానికి ఇది ముఖామ ైన 
సాక్షామని నేననుకుుంటునథనను. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : చర్షత్ర పర్షషుడు యేసును గుర్షుంచిన డథ. బెన్స విత్ర్షుంగిన్స పరజాదరణప్ ుందిన 
పుసతకాలను ర్ాశాడు. ఇత్డు ఆసుుర్ష సేమినర్ీలో క ీత్త  నిబుంధన ప్ ర ఫ సరుగా ఉనథనడు. యేసు శిషుాలకు 
కనిపిుంచి ఉుండథలని చర్షత్రకారులెుందుకుంటునథనరని అడిగాను. వారు దథనిన నమాారు. ఐత్ే వారు దథనిన 
చూశారని మనమ లా చ పపగలుం? 
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డా. బెన్ విధర ింగ్టన్.:   చూడుండి, శిషుాలు మానసిక సిాతి ఎలా ఉుందని చూసేత  యసేు ఎవిర్ో త్ లియదని 
చ పిప, ఆయనున వదిలివేస ిఅపపగషుంచడుం, యేసు మరణుం త్ర్ాిత్ కధముగషసిుందని వరను కునథనరని మీరు 
నమిాత్,ే యేసు సిలువ మరణుం త్ర్ాిత్ వార్ష ఆలోచనత్ో మార్షచవేయడథనికి ఏదో , ముఖామ ైనకారాుం అకకడ 
జర్షగష యుుండథలి. ఆదిమ యూదులు సిలువ వేయబడ ేమ ససయాకోసుం ఎదురు చూడలేదు. యేస ేమ ససయా 
అనే వదుంతిని మీరు అణ చివయేాలనుకుుంటే, ఆయనున సిలువ వ యాుండ ిదథుంత్ో ఆయన నిజమ ైన దేవుడు 
కాదని నిరూపిుంచథబడుత్ుుంది. ఇపుపడు శిషుాల మనసులు కృుంగషపో్ త్థయ, వార్ష పరపుంచుం త్ల 
కిుీందులెైపో్ యుంద ి, గత్ ఏడథద,ి ర్్ుండేళ్ళు, మూడేళ్ళు యేసు కరసీుత ను వ ుంబడిసూత  జీవిత్థలను 
వృధథచేసుకునథనరు, వీర్ష అభిప్రా యానిన ఏది మారుసుత ుంది? వ లుపలనుుండి వచిచన ఏదో  ఆలోచన బడిస లాగా 
వార్ష త్లప ైన త్లగాలి. ఆ ద బుత్ో యేసు చనిపో్య వ ళ్లల పో్ యాడనే అభిప్రా యుం వార్ష మనసులోల ుంచి త్ొలగాలి, 
ఏదో  ఒకట  నథటకరయుంగా జర్షగష యుుండథలి. దీనిన త్ లిపేుందుకు యేసు మరణథనిక,ి ఆది సుంఘపు మధానునన 
ప ది కారణథనిన కనుగునథలని జరాను పుండిత్ుడు మార్షిను డిబిలియసు ఒకసార్ష అనథనడు. ఆ ప ది కారణథనిన 
కనుగోనకుుంటే, దీన్ల ని చథర్షత్రకసుంబుంధథనిన మనుం వివర్షుంచలేము. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : త్ర్ాిత్, యేసు, శిషుాలకు కనిపిుంచథడని వారు నముాత్ునన సుంగతి క్రైసతవేత్తర 
రచయత్లకు త్ లుసునని సూచిుంచే సాక్షాముననదథ? జవాబు, ఉననద!ి డథ. గార్ష హెబర్ాాస్ వివర్షసాత రు. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     సిలువ వేయబడిన సమయుంలో భూమిప ైన చీకట  కముాకోవడమే కాక, యేసు 
త్రువాత్ శిషుాలకు కనబడి, త్న శర్ీరుంప నైి గాయాలను చూప్ాడని, త్న ఫ్ ల గోన్స చ బుత్ునథనడు. ఆయనున 
వారు త్థకార్ో లేదో  చ పపబడలేదు కానీ, ఆయన తిర్షగష లేచి శిషుాలకు కనిపిుంచథడు. 

యేసు మూడు ర్ోజ్ఞల త్రువాత్ పరత్ాక్షామయాాడని యోస్ఫసు చ పిపన మాట వివాదమయాుంది. ఐత్ే దీనిన 
గుర్షుంచి పలువురు పుందిత్ులేముంటునథనరుంటే, "యేసు పరత్ాక్షమయాాడని శిషుాలు పరకట ుంచథరని", ఆదిలో 
వార యబడినదథని వారుంటునథనరు. నిజుంగా అలా వార యబడి యుుంటే, పలువురు పుండిత్ులు దీనిన 
అుంగీకర్షసుత ుంట,ే మేము చ పపదలచిన అుంశుంకూడథ యదే. 

క ుందరు మిధథావాదులు పునరుత్థా నథనిన అుంగీకర్షసుత నథనరు. ఆది కాలుంలో వచిచన"సత్ా సువారత" నథకు 
గురుత క సుత ననద.ి Treatise On The Resurrection కూడథ దీనిన అుంగీకర్షుంచిుంది. "త్ోమా సువారత" అనేక 
వివాదథలకు గురయాుంది. ఐత్ే త్ోమాలో పునరుత్థా నుం సుంగతి లేదని క ుందరు వాదిసుత నథనరు. ఐత్ే త్ోమా 
సువారత లోని మొదట  వచనుం, పునరుత్థా నుడ ై సజీవుడ నై వాడు మాటాల డుత్ునథనడనే వాకాుం. అుందువలన, 
త్ోమా సువారత పునరుత్థా నుడ ైన కరసీుత ను గుర్షుంచే చ బుత్ుననదని పరజలుంటునథనరు. 
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ఇదిరు సుపరసిది చ ర్షత్రకారులు టాకికసుస, సుాత్ోనియసుసలు కరసీుత  పునరుత్థా నథనిన అుంగీకర్షుంచథరు. యేసు 
మరణుం త్ర్ాిత్ ఇలాుంట  మూడ నమాకుం కలగడుం విన్దుంగా ఉననదనథనరు, కనుక మధాధర్ా సముదర 
ప్రా ుంత్థన జర్షగషన ఈ మరా బో ధకు ఆధథర్ాలేమిత్ని మీరు చ ప్ాపలి. 

మనకిదిరు చర్షత్రకారులు క నిన సుంగత్ులిన చ ప్ాపరు ఫ్ ల గోన్స త్ో ప్ాటు యోస్ఫసు కూడథ క నిన అుంశాలను 
చ ప్ాపడు. క నిన మరా గర్షభత్ సువారతలునథనయ. క ీత్త  నిబుంధనకు వ లుపల మనకు ఇనిన ఆధథర్ాలు 
దొర్షకాయ. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : యేసు, మరణుం త్ర్ాిత్ పలువుర్షకి కనిపిుంచథడని క్రైసతవ రచయత్లు ఏ 
ఆధథర్ానిన బట ి  వార సారు? అది శిషుాలు, ఆ కాలపు పరజలు, పునరుత్థా నుడ ైన యేసు పరత్ాక్షత్ను 
అనిభావినథచరని విమరశక పుండిత్ులలో పలువురు నమాడథనికి, ప్ౌలు, క ర్షుంధీ సుంఘానికి వార సిన పతిరకలోని 
చథర్షతిరక సమాచథరమే ముఖాకారణమని, త్త్ివేత్త  డథ. విలిలయము లేను క్రైయగు చ ప్ాపరు. వినుండ.ి 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  యేసు మరణుం త్ర్ాిత్, తిర్షగష లేచి పరజలకు కనిపిుంచథడనే మాటను క ీత్త  
నిబుంధన పుండిత్ులుందరూ అనుకూల మనసతత్ిుంత్ో పర్షశీలిుంచడథనికి, జరాను క ీత్త  నిబుంధన పుండిత్ుడు 
జోవాకిుం జేర్ేమియాసు మొదట  క ర్షుంధ ీ15 లో ప్ౌలు, త్న స ుంత్ అభిప్రా యానిన వార యడుం లేదని, త్నకు 
లబిుంచిన పుర్ాత్న క్రసైతవ ప్ారుంపర్ాానిన విశాిసులకు త్ లుపుత్ునథనడని వార యడుం కారణమయాుంది. ఆది 
కాలపు బో ధకులు పవిత్ర ప్ారుంపర్ాానిన అుందుకుని పరజలకు బో ధిుంచే పదజాలానిన ప్ౌలు వార సాడు. ప్ౌలు, 
క ర్షుంధీయులకు చ బుత్ుననది, "నథకియా బడిన ఉపద శమును మొదట మీకు అపపగషుంచితిని". ఆ త్ర్ాిత్, ఈ 
పుర్ాత్న ప్ారాుంపర్ాాుంశానిన చ ప్ాపడు. లేఖనముల పరకారము కరసీుత  మన ప్ాపముల నిమిత్తము 
మృతిప్ ుంద ను, సమాధి చేయబడ ను, లేఖనముల పరకారము మూడవ దినమున లేపబడ ను. కేఫాకును, 
పుండ రుండుగుర్షకినీ కనబడ ను. ఐదు వుందల సహో దరులకు ఒకక సమయముంద ేకనబడ ను. వార్షలో అనేకులు 
ఇుంకనూ నిలిచి యునథనరు, క ుందరు నిదిరుంచిర్ష. త్ర్ాిత్ యాకోబుకును, అపో్ సాలులుందరకునూ కనబడ ను. 
అుందర్షక ిచివర ఆకాలముందు పుట ినటుి నన నథకునూ కనబడ ను. (1 క ర్షుంధీ 15:3-8). 

ఈ ఆదిఐతిహాుం యేసు సిలువ త్రువాత్ ఐదేళ్ులో జర్షగషుందని నిరణయుంచథరు. ఈ విధుంగా, మనకు ఆది క్రైసతవ 
ఐతిహాుంలో, ఈ సుంగత్ులను కనులార్ా చూచినథ పరత్ాక్ష సాక్షుల పేరుల , నజర్ేయుడ ైన యేసును ఆయన 
మరణుం త్ర్ాిత్ చూచథమని చ బుత్ునన ఆది క్రైసతవ సుంఘ పరముకుల పేరుల  లభిుంచథయ. ఇదుంత్థ మతిభరమ 
అని మనుం త్ోసిప్ారవేయవచుచ. ఐత్,ే ఇది జరగలేదని మాత్రుం చ పపలేము. అుందుక,ే ప్ౌలా ఫ రడిరకసన్స, ABC  



5 

 

కారాకమీలో, వీరు ఏదో  అదుభత్థనిన చూశామని గట ి గా నమాారని, ఆ అదుభత్ుం వార్ష జీవిత్థలిన 
మార్షచవేసిుందని, చర్షత్ర పుండిత్ుర్ాలిగా నేను చ బుత్ునథననననది. 

కేవలుం ఈ కారాకమీానిన బట ి , పరధమ శిషుాలు, ఆది విశాిసులు, పునరుత్థా నుడ ైన యేసును చూసిన 
అనుభవానిన ప్ ుందథరని, నేను ముుందే చ పిపనటుల గా, క ీత్త  నిబుంధన పుండిత్ులుందరు, ఎలాుంట  సుందేహుం 
లేకుుండథ అుంగీకర్షుంచథరు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : ఇపుపడు, మీ కోక పరశన. మరణుంలోుంచి లేచిన యేసు ఎుందర్షకి 
కనిపిుంచథడనుకుుంటునథనరు? క దిిముందికేనథ? కేవలుం విశాిసులకేనథ? కాదు. చర్షత్రకారుడు డథ. గార్ష 
హెబర్ాాస్ అుందిసుత నన సాక్షాుం మిమాలానశచరాపర్షసుత ుంది. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ఔను, నిజమ,ే ఆ పట ి క మొదట  క ర్షుంధీ 15 లో ఉుంద,ి పట ి కలో పలువురు వాకుత లు, 
సుంఘ నథయకులునథనరు. ప త్ురుత్ో ప్రా రుంభిుంచి, ప్ౌలు త్నత్ో ముగషుంచథడు, మధాలో యేసు సో దరుడు 
యాకోబు ఉనథనడు. ముగు్ రు పరముఖులు పునరుత్థా న యేసును చూశారు. ఇుంకా అనేకులు చూశారు. 
పునరుత్థా నుడ ైన యేసు కనిపిుంచథడనేుందుకు వీరు ముఖా సాక్షులుగా ఉనథనరు. పన నుండుగురునథనరు. 
అపో్ సాలులుందర్షకర కనబడినథడు, ఐదువుందలకు మిుంచిన సహో దరులు, వీర్షలో అనేకులు ఇుంకనూ ఉనథనరు. 

ఇకకడ మనుం సువారతలను పర్షశీలిసేత  స్త రలకివిబడిన ప్రా ధథనాత్ కనిపిసుత ుంది. సమాధి వదికు పలువురు స్త రలు 
వ ళ్ళురు. మగిలేన  మర్షయా ఒుంటర్షగా వ ళ్లల యుుండవచుచను. శూనా సమాధిని, త్రువాత్ యేసును 
చూసామని వారనథనరు. అుంత్ేకాక మీ వాదుం నిలబడథలుంటే మీరు స్త రలను వాడకూడదు. ఎుందుకుంటే వారు 
కోరుి కు వ ళ్ులేదు. స్త రల సాక్షాుంత్ో మేరు మొదట  శత్థబిపు పరజలిన ఒపిపుంచలేరు, కనుక స్త రలత్ో ప్రా రుంభిుంచడుం 
ముంచి కారణుం మగిలేన  మర్షయత్ో పని సులభమౌత్ుుంది. స్త రలు పునరుత్థా న యేసును చూశారు. 

ఎమాావు గాీ మానికి ఇదిరు వాకుత లు యేసుత్ో నడిచినటుల  సువారతలు చ బుత్ునథనయ. ఈ అతిధిత్ో, అనగా 
యేసుత్ో కలిస ిఅనేకమ ైళ్ళు నడిచేుందుకు చథలా సమయమౌత్ుుంది. 

ఆయన పలువురు శిషుాలకు కనబడథా డు. యోహాను ఇరవ ైలో యూదథ త్ోమాలు త్పప, ఆయుంట లో మిగత్థ 
శిషుాలుందరూ ఉనథనరు. ఒక వారుం త్ర్ాిత్ యేసు మరలా కనబడగా, నీ చేతిని నథ పరకకలో ఉుంచమని 
త్ోమాత్ో చ పిపన సుంఘటన జర్షగషుంది. త్ర్ాితి అధథాయుంలో శిషుాలు సముదరుంలో చేపలు పట ిన సుంగతిని 
యోహాను వార సుత నథనడు. మరల యేసు వచిచ తీరుంలో భోజనుం సిదిపరచగా శిషుాలు దోన లోుంచి యేసును 
చూశారు. అపుపడు, దుడుకుత్నుంత్ోట  పేత్ురు, దోన కుంటే ముుందు వ ళ్ళల లని సముదరుంలో దూకాడు, అుందరూ 
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తీరుంలో యేసుత్ో మాటాల డథరు. ఇలాుంట  అనేక సుంగత్ులు జర్షగాయ. స్త రలు పురుషులు యేసును చూశారు. 
పలువురు వాకుత లు యేసు కరసీుత ను చూశారు. ఇుండల లోపల, వ లుపల, కూరుచని, నిలుచని, చేపలు పడుత్ూ, 
తీరపు భోజనుం చేసూత , వార్షత్ోట  నడుసూత , ఎన్న చోటల  పలుచోటల  కనిపిుంచథడు. 

మీరు జాన్స ఆుంక్ర్ బర్్ షో ను చూసుత నథనరు. దీన్ల  సుపరసిది చర్షత్రకారులు, వేదథుంత్ులు, పుర్ావసుత  శాసత రజ్ఞు లు 
ప్ాలు్ ని, యేసు మృత్ులలోుంచి లేచథడనేుందుకు లభిుంచిన చథర్షతిరక సాక్ష్యాధథర్ాలను పర్షశీలిసుత నథనరు. 

డా. ఎన్. టి. వ్రైట్:   కనుక చర్షత్రకారుడు, అత్డు మహామాదీయుడ ైనథ, క్రైసతవుడ ైనథ లేక ఏమత్ుంవాడ ైనథ, 
"యేసు కరసీుత  సిలువ వేయబడి మరణ ుంచినథ, ఆయనే మ ససయా అనే మాట, పరపుంచుం మొత్తుంలో ఎుందుకు 
ఇుంత్గా విసతర్షుంచిుందని త్పపక పరశినుంచథలి" ఆయన మృత్ులలోల ుంచి లేచినుందువలనన,ే అనేది దీనిక ిజవాబు. 

డా. బెన్ విధర ింగ్టన్.:   సర్ే, యేసు శిషుాల మానసిక పర్షసిాతిని గమనిసేత  వారు ఆయనను ఎరుగమని 
చ పిప, ఆయనను వదిలివేస,ి భటులకు అపపగషుంచి సిలువప ై మరణ ుంచిన త్ర్ాిత్ ఆశ వదులుకుననట్లల త్ే, 
మానసికుంగా, ఈ సుంగత్ులను గుర్షుంచి వార్ష మన్భావాలను మార్చే విధుంగా, యేసు సిలువ వేయబడిన 
త్ర్ాిత్ ఏదో  ముఖామ ైన విషయుం జర్షగష యుుండథలి. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ఒకక క్షణుం ఆగుండి. మీవాదథనికే వదథి ుం. ముగషుంపును మీరు నమాడుంలేదు. ఇకకడ 
నిజుంగా ఏుం జర్షగషుందని మీరనుకుుంటునథనరు? వారు సాధథరణుంగా ఇకకడ చర్షచలోుంచి త్పిపుంచుకుని 
పో్ త్ుుంటారు? ఐత్ే వారు సహజ సిదథి ుంత్థలిన అనుసర్షసేత  గత్ చ ర్షత్రలో నిరూపిుంచబడిన అుంశాలు, 
పుండిత్ులుందరూ అుంగీకర్షుంచిన అుంశాలు, సహజ సిదథి ుంత్థలను త్ోసి ప్ారవేసి, పునరుత్థా నథనిన కచిచత్ుంగా 
నిరూపిుంచగలవు. 

***** 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : యేసు కరసీుత  జీవిత్థనిన గుర్షుంచి సుపరసిది చర్షత్రకారుడు. డథ. ఎన్స. ట . వ ైరట్ 
వార సుత నథనడు. వ సి్ మినిసిరు అబబులో ఈయన బెైబిలు పుండిత్ుడు ఇరవ  ైర్్ుండేళ్ళు ఆకాసారా్ 
విశివిధథాలయుంలో బ ుంధిుంచథడు. పునరుత్థా నుడ ైన యసేు శిషుాలకు అగుపిుంచథడని, అత్డూ ఇత్ర చర్షత్ర 
కారులు ఎుందుకు నమిాయునథనరు.  

యేసు పునరుత్థా నుం త్ర్ాిత్ క్రైసతవ సుంఘమును గుర్షుంచి మీర్్లా వివర్షసాత రు? 
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డా. ఎన్. టి. వ్రైట్:  ముంచిది, ఇది నిజుంగా చథలా చకకని పరశన. ఎుందుకుంట ేక్రైసతవ మత్ుం ఎలా 
ప్రా రుంభమయాుందనే అుంశమే; మొత్తుం పరపుంచ చర్షత్రలో అదుభత్మ ైన విషయుంగా ఉననది. కర.ీ శ. 20లో క్రైసతవ 
సుంఘుం ఇుంకా ప్రా రుంభ మావిలేదు. కర.ీ శ. 120 లో ఈ క్రసైతవుల గుర్షుంచి ఏమి చ యాాలని ఉత్తర టర్ీకలోని 
దౌత్ా పరతినిధ,ి ఆుందోళ్నత్ో ర్ోములోని చకాీదిపతికి ఉత్తర్ాలు వార యసాగాడు. కనుక ఆ శత్థబిుంలో 
అకశాాత్ుా గా దేశుంలో ఈ అసాధథరణమ ైన సమసా ర్ాజ్ఞల ముుందు త్లెతితుంది. "ఇద లాగయాుందో  
చ బుత్ునథనము. నజర్ేయుడ ైన యేసు కరసీుత  వలనను ఆయన మృత్ులలోుంచి లేచి నుందువలనను ఇది 
జర్షగషుందని" ఆద ిక్రైసతవులు చ ప్ాపరనే ఆధథర్ాలునథనయ. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : యేసు కనిపిుంచథడని శిషుాలు విశిసిుంచథరనే సుంగతి విమరశక పుండిత్ులు 
కూడథ నమాారు. ఐత్ే శిషుాలు ఏుంచూశారని వారడుగుత్ునథనరు. యేసు శర్ీరధథర్షగా వార్ష ఎదుట 
నిలుచనథనడథ? లేదథ ఏదో  దరశనుంలోవాలె వారు ఆయనను చూశార్ా? డథ. బెన్స విత్ర్షుంగిన్స వివర్షసాత డు. 

డా. బెన్ విధర ింగ్టన్.:   శిషుాలు యేసును చూచినటుల  నమాారని పలువురు పుండతి్ులు కచిచత్ుంగా 
చ బుత్థరు. వార్షలో అనేకులు దీనిని అలాగే వదిలివేస ిఇది శిషుాల మనసులలో జర్షగషన ఆలోచన అని 
చ బుత్థరు. ఐత్ే సువారతలలో మృత్ులలోుంచి యేసు పరభువు లేచి పరజలకు కనపడిన సుంగత్ులిన గమనిసేత  
ప్ౌలు చ బుత్ునన ఆధథర్ాలను క ీత్త  నిబుంధనలోని సాక్ష్యాలను చూసేత , అవి మర్షనిన సుంగత్ులను 
త్ లుపుత్ునథనయ. యేసు మరణుం త్ర్ాిత్ ఆయనను శర్ీరధథర్షగా చూసామని శిషుాలు చ బుత్ునథనరు. 
సహబో జనుం, కనిపిుంచథడు, వార్ాయనను త్థకారు, మామూలు మనిషిలా అపుపడు కూడథ వార్షత్ో తిర్షగాడు. 
ఇది దరశనుంలో చూడడథనిన మిుంచినదని శిషుాలు చ బుత్ునథనరు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : మీరు చ పిపన ఈ నథలుగు, ఐదు సుంగత్ులకు ఆధథర్ాలెైన సాక్షుాలను 
త్ృణీకర్షుంచి, నిరలక్షాుంగా, "యేసు మృత్ులలోుంచి లెవా లేదు. ఐత్,ే అకకడ ఏదో  జర్షగషుంది", అనే పరజలకు మీరు 
ఈ సుందరభుంలో యేమని చ ప్ాపలను కుుంటునథనరు. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ముంచిది. ఈ చరచను మనుం ముుందుకు నడిపే విధథనమే కరలకాుంశుం. అుందరు 
పుండిత్ులు అుంగీకర్షుంచిన అుంశాలత్ోట  ప్రా రుంభిుంచథుం. మీ వది పట ి క ఉుంద.ి "ఆ పట ి కను కుదిుంచి మనకినిన 
అుంశాలు అకకరలేదు. అుంశాలు చథలా ఎకుకవ". అని మనుం చ ప్ాపగలగాలి 

మనుం విమరశక పుండిత్ల వాదథల ప ైన చరచలిన సాగషసేత  మనుం ఈ విధుంగా చ బుత్ునథన మనన మాట - క ీత్త  
నిబుంధన దీనికనథన ఎకుకవ చ బుత్ుననది. ఐత్ే మొత్తుం క ీత్త  నిబుంధనను నేనడగను. మీ పుసతకాలలో 
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పలుమారుల  నథకు ఇచిచన ఈ క దిి  సమాచథర్ానిన మాత్రుం అడుగుత్ునథనను. కనుక మీరు దూరుంగా జర్షగష, 
ముంచి సుంగత్ులు జర్షగాయగానీ అవేమిటో మాకు త్ లియదనలేరు. లేదు. మనకు త్ లియని వాట ని గుర్షుంచి 
ఆలోచిుంచకుండ.ి విమరశకులు మనకు త్ లియదను కుుంటునన వాట ని త్ లిసిన వాట ని గుర్షుంచి మాటాల డుదథుం. 
మనకు త్ లిసిన అుంశాలు, ముఖాుంగా ఆ ఐదు అుంశాలు ఉమాడిగా 12 అుంశాలు. మనకు త్ లుసిన అుంశాలు 
మామూలు సిదథి ుంత్థలిన త్ోకికవేయగలవు. కనుక మనుం దథకోకకూడదు నిజమ,ే ఏడు జర్షగషుందనకూడదు. 
వదుి  వదుి , పరధమ సాక్షులు పునరుత్థా నుడ ైన కరసీుత ను చూశామని నమాారుంటూ మీరు అనేక ఆధథర్ాలిన 
చూప్ారు. వారు యేసును చూసారనే జవాబుర్ాకపో్ త్ే, మనక క పరత్థామానయుం కావాలి. ఐత్ే పలువురు 
పుండిత్ులు ఆదథర్షన వ ళ్ళుక పో్ వడుం విచిత్రుం. వార్షలో చికుకకుప్ో యన భావుం, నేను ఈ సిదథి ుంత్థనిన చూపిత్ ే
నువుికోపపడత్థ వుంటునథనరు. 

 నేనుంటాను, "ఒకక క్షణుం ఆగు, నీ అుంశాలేన వాడుత్ునథనను ముగషుంపును నీవునమాకప్ో త్ే, ఇకకడ ఏమి 
జర్షగషుంద?ి నిజుంగా ఏుంజర్షగషుందనుకుుంటునథనవు?" వార్షకకడ సాధథరణుంగా చరచలోుంచి ఏదో  ఒక పరకకకు 
త్పుపకుుంటారు. ఐత్ే వారు సహజ సిదథి ుంత్థనిన ప్ాట ుంచథలుంటే, లోకానిక ిత్ లిసిన చర్షత్థర ుంశాలు, పుండిత్ులు 
అుంగీకర్షుంచిన అుంశాలు ఈ సహజ సిదథి ుంత్థలను పరకకకు త్ోసివేసి పునరుత్థా నుం జర్షగషుందనే 
ఆధథర్ాలనివిగలరు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : మా మాటలిన విని, జాు న యుకతుంగా నిరణయుం తీసుకుని, నిజుంగానే పునరుత్థా నుం 
జర్షగషుందని క ుందరుంటారు త్ర్ాిత్ేుం చ యాాలి. 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  త్ర్ాిత్, నజర్ేయుడ ైన యేసు వదినిత్ా జీవమనే త్లుపు యొకక 
త్థళ్ముననదని పరజలు గుర్షతుంచథలి. యేసు చ పిపనది, "పునరుత్థా నమును జీవమును నేనే. విశిసిుంచిన వాడు 
చనిపో్ డు"(యోహాను 11 :25-26). మరణుం మనిషి జీవానికి ప ది శత్ుర వు ఎుందుకుంటే మరణుం మనిష ి
మనుగడకు ముుందు పరశానరికానిన నిలిపిుంద.ి కేవలుం బరతికి చనిపో్ వడథనికే, ఈ మానవాళ్ల మొత్తుం 
చనిపో్యేుందుకే బరత్ుకు త్ుననట్లల త్ే, నథ జీవిత్థనిక ిఅరిుం ఏమిట ? సమాది మన అుంత్ాగమాుంకాదని 
పునరుత్థా నుం మనకు బో ధిసుత ననది. యేసు కరసీుత  వాగాి నుం చేసిన విధుంగా, ఆయనను విశిసిుంచి, నిత్ా 
జీవానిన, దేవునిత్ో సహవాసానిన అుందుకోవడమే అుంత్ా గమాుం. 

కనుక, పునరుత్థా నుం నిజుంగా జర్షగష ఉననట్లల త్,ే దథనివలన పరతి మనిష ిజీవిత్ుం గొపపగా పరభావిత్మవుత్ుుందని 
త్ లుసుకోుండ.ి దథనిప ైనన ేఇకకడ భూమిప ైనను, మరణుం త్ర్ాిత్నూ మన లక్షాుం ఆధథరపడుత్ుుంది. 
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డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : కరఅీసుా  మృత్ులలోుంచి లేచథడనే చర్షత్థర ధథర్ాల వలన మీకు ఆయనప ై నమాకుం 
కలిగష యున్ి చుచ. ఐత్ే సుంఘ సభుాలెైనుంత్ మాత్థర న క్రసైతవులెైపో్ రని గుర్షతుంచుండి. మీర్షక ఏుంచ యాాలి. 
మొదట గా, త్థను దేవుని కుమారుడనని యేసు చ పుపకునన మాటను ఈ సాక్షాుం ధృవీకర్షసుత ననదని 
గీహ ుంచుండ.ి ర్్ుండవది, యేసు భూమిక ివచిచన కారణథనిన, దీనిలోని శుభవారతనూ మనమీ సాక్షాుంలో 
గీహ ుంచగలుం. డలాల స్ స మినర్ీలో క ీత్త  నిబుంధన పో్ర ఫేసర్్రన డథ. డథర్్ల్ బాక్ వివర్షసాత రు. 

డథ. డథర్్ల్ బో క్:    శుభవారత మీ జీవిత్ుంలోక ినిత్ాకాలుం పరవేశిుంచేుందుకు దేవుడు సువారతలిన అుందిుంచథడు. 
ఒకట క్టాల  కాక ఒక సుంబుంధుంలా యేసు కరసీుత  మనక రకు చేసిన కారాుందథిర్ా మనుం పరవేశిుంచేుందుకు మార్ా్ నిన 
ఏరపరచథడు. ప్ాపపర్షహార్ారి బలిగా మాత్రమ ేకాక, నీవు దేవునిత్ో ఆర్ోగాకరమ ైన సుంబుంధుంలోకి వచిచనీ 
మనసులో సహజ సిదిుంగా ఉనన ప్ాపపు ఆలోచనలిన జయుంచడథనికి. దేవుడథ సుంబుంధుంపటల  అుంకిత్ భావుంత్ో 
ఉుండటామే శుభవారత ఆ సుంబుంధుం న లక లప బడథలని త్న అదిితీయ కుమారుణ ణ  మరణథనికి పుంపిుంచథడు. 
దీనిక్ర మనుం చ యాాలిసన దుేంటుంటే ఇది కచిచత్మ ైన భాదాత్ యేసు మనక రకు మరణ ుంచథడని విశిసిుంచి, 
కరసీుత  దథిర్ా ఆ సుంబుంధుంలోకి వసాత మని అడగాలి. ఇది చథలా త్ేలిక, చథలా కషిుం. ఎుందుకుంటే దేవుడు మీలోకి 
వసేత  అదుభత్ కార్ాాలను చేసాత డు. అపుపడిక మీరు దేవునిత్ో శాశిత్ సుంబుంధుంలోకి పరవేశిసాత రు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    : చూడుండ.ి ఈ ర్ోజికకడ ర్్ుండు రకాలెైన పరజలు ఈ కారాకమీానిన చూసుత నథనరు. 
యేసు వదికు వచిచ ఆయనున పూర్షతగా విశిసిుంచిన వారు, లేదథ విశిసిుంచని వారు. యేసును విశిసిుంచథలని 
మీరు కోరుత్ుననట్లల త్,ే మీ జీవిత్ుంలో కియీ చేస,ి మిమాలిన రక్ష్ిుంచి క్షమిుంచమని అడగుండ.ి అయన త్పపక 
రక్ష్ిసాత డు. మీర్షలా కోరుత్ుననట్లల త్ే, మిమాలిన ప్రా రినలో నడిపిసాత ను. నథత్ో ఏకరభవిసాత ర్ా? 

ఓదేవా నేను ప్ాపినని గీహ ుంచథను, ననున నేను రక్ష్ిుంచుకోలేను. నేను నముాత్ునథనను, యేసు పరభువా, 
నీవు దేవుని కుమారుడవు. నథ కోసుం సిలువప  ైపర్షహారుం చ లిలుంచథవు. నినున విశిసిుంచిన వార్షనుందర్షనీ 
శుదీికర్షసుత నథనవు. నథప ైన నథకునన నమాకానిన వ ుంటనే నీ ప ైక ిమారుసుత నథనను. ననున కశమిుంచి నథ 
జీవిత్ుంలోక ిరముా. నీవు మరణథనిన జయుంచథవని, విశాిసులకు నిత్ాజీవానిన ఇవిగలవనీ నిరూపిసూత  
మృత్ులలోల ుంచి లేచినుందుకు వుందనథలు. ఈ క్షణుం నుుండి, నినున విశిసిుంచి, నీవే నథ రక్షకుడవని 
నముాత్ునథనను. యేసు నథముంలో. ఆమ న్స! 

మీరు ఇలా ప్రా ర్షిుంచి నట్లల త్ే, దేవుడు మీ హృదయానిన చూస ిమిమాలనుంగీకర్షుంచి మీర్ాయనత్ో నిత్ాుం 
గడిపేలా మిమాలను క్షమిసాత డని బెైబిలు చ బుత్ుననది. పరభువు నథమమున ప్రా ర్షిుంచిన వారుందరూ 
రక్ష్ిుంపబడుదురని బెైబిలు చ బుత్ుననది. 
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***** 

మా మర్షనిన టీవీ పో్ర గాీ మలిన  చూసేుందుకు ఉచిత్  J ohn Ankerberg  S how App చ సుక ుండి 

"యేసు కరసీుత ను అుంగీకర్షుంచడథనికి ప్రా ర్షాుంచు" @ J Ashow.org ను 

 

ద జాన్స ఆుంకర్ బర్్ షో  
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