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యేసు పునరుత్థానపు చరచ. శీర్షిక - 3.
అనౌన్సర్:

నజర్ేయుడైన యేసు సిలువ వేయబడి, ఘనముగా సమాధి చేయబడి, మూడవ దినమున

మరణమునుుండి లేచినథడని క్రైసతవ సుంఘము ర్్ుండు వేల సుంవత్సరముల నుుండి పరకటుంచు చుననది.

డథ. క్రైగ్ ఏ. ఏవాన్సస, : దథనికి త్గషన సాక్ష్యాదథర్ాలు ఉనథనయ, మూలాధథర్ాలునథనయ, ఈ విషములు
త్టత్లల ము గావిుంచబడుత్ుననవి. ఈ సాక్ష్యాలు భలమైన పుండిత్ునిగా నథ అభిప్ారయము.
అనౌన్సర్:

ఐత్ే క ుందరు మాత్రుం యేసు సిలువలో మరణుంచక కేవలుం సపృహ మాత్రమే కోలోపయాడు

అుందుకే సమాదిలోనుుండి లేచి ర్ాగషలిగషనథడథని అుంటునథనరు. మర్షక ుందరు ఆధునిక పుండిత్ులు యేసు
సిలువపైనుుండి చత్త కుపపలో పడవేయబడగా వీదికుకకలు తినివేసినవి అుంటునథనరు. యేసు "పునరుత్థాన
పరత్ేాక్షత్లనేవి" కేవలుం మత్భరమలని, దుుఃఖము వలన కలిగషన ధరశనథలని, యేసు శార్ీరకముగా పరత్ాక్షము
కాలేదని అుంటునథనరు.

డథ. ఎడిిన్స యమౌచి, : పునరుత్థానుం నిజుంగా జర్షగయ
ష ుుండక ప్ో త్ే మేము ఇకకడకు వచిచ దీనిని
చర్షచుంచము. క్రైసతవ ఉదాముం అభివృదిి చుంది ఉుండేదికాదు.

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:

నథసిత కునిగా పదేళ్ళు జీవిుంచథనుజీవిత్థనికి అరి ుంలేదని త్లుసుతుండే వాడిని. న

సుందిపై ఆకులు చదర్ష పడుత్ూ నథ కధ ముగషసిప్ో త్ుుందనుకునథనను. దీనికరి ుం ఉననదథ? పరత్ేాకముగా
పునరుత్థానుంపై పర్షశోధనలు ప్ారరుంభిుంచథను. మీకు త్లుసా? ఈ పర్షశోధన ఎటువైపు వలుాననదథ అని క నిన
సారుల ఆలోచిసుతుండేవాడిని. చివర్షకి నేనీ కారడవిలోుంచి, నిర్ాశలో నుుంచి బయటపడథాను. నథక్రత్ే, జీవిత్థనిక క
అరిముననదని పునరుత్థానుం చపిపుంది. యేసు కరస
ీ త ు మృత్ులలోుంచి లేపబడినుందున మనకు నిత్ా జీవము
లభిుంచిుంది.
అనౌన్సర్:

చర్షత్రలో లభిుంచిన క్రైసతవ మర్షయు ఇత్ర సాక్ష్యాదథర్ాలు మనకు యేమని త్లుపుత్ుననవి?

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, : మనుం యేసును, యేసులనే ఉుండనివాిలి. ఆయనను త్నను గుర్షుంచి త్థనే
చపుపకోనివాలి. లేకప్ో త్ే, మీ స ుంత్ అభిప్ారయాలను ఆయనకు ఆప్ాదిుంచి, ఆయనున ముంచి వానిగా చూపే
పరయత్నుం చేసత ారు. ఇలా చేసేత మీ లాగే కనిపిుంచే యేసు దీన్ల ుంచి బెైటక సాతడు.
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అనౌన్సర్:

యేసు కరస
ీ త ు నిజుంగా మృత్ులలోుంచి లేచథడని ఈ సాక్ష్యాదథర్ాలు నిరూపిుంచడుం వలన మీ

జీవిత్ుం ఏవిదుంగా మార్షప్ో త్ుుంది?

డథ. డథర్్ల్ బో క్:

యేసు, ఆయన చపిపన వాకితయే ఐత్ే. అుందరుం ఆయనకు లెకక అపపగషుంచవలసి

వసుతుంది. ఇది ఎుంత్ో భాదథకరమైన విషయుం.
అనౌన్సర్:

జాన్స ఆుంకర్ బర్్ షో యొకక పరత్ాక కారాకీముంలో కలుసుక ని పరసిది చర్షత్రకారులు, వేదథుంత్

పుండిత్ులు భూగరభ శాసత రజ్ఞుల చరచలను త్పపక చూడుండి.
*****

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : యేసు జీవిత్థనిన పర్షశీలిసుతనథనుం. త్థను దేవుని కుమారుడనని
చపుపకునథనడథ? లోక ప్ాపములక్ర త్థను సిలువపై మరణసాతనని చప్ాపడథ? మరణుం త్ర్ాిత్ యేసు
మృత్ులలోుంచి లేచి శిషుాలకు కనపడథాడనే సాక్ష్యాధథర్ాలు ఏమైనథ ఉనథనయా? నిజుంగా
త్లుసుకోవాలనుకుుంటుననవార్షకి బలమైన నమాకానిన కలిగషుంచే చర్షత్రథధథర్ాలు ఏమైనథ ఉనథనయా?
ఉనథనయని విమరశక పుండిత్ులుంటునథనరు. గత్ క దిివార్ాలలో, యేసు జీవిత్థనిన పర్షశీలిసుతనన విమరశక
పుండిత్ులుందరూ అుంగీకర్షుంచే పననుండు చర్షత్రథధథర్ాలను చూప్ాము. ఆ పటి కలో ఐదవ అుంశుం విచిత్రమైనది.
వినుండి. పునరుత్థానుడైన యేసును చూశామనిపిుంచే అనుభవుం త్మకు కలిగషుందని శిషుాలు నమాారు
దీనికాదథరముంటని చర్షత్రకారుడు డథకిర్ గార్ష హెబర్ాాస్ నడిగాను. వినుండి.

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:

ముంచిది, యేసు సిలువ వేయబడినథడని, ఆ కాలపు పరజలుందరూ

అుంగీకర్షసత ుననుందున ఇకకడ ముఖామైన అుంశమేమిటుంటే, అకకడ క ుందరు పరత్ాక్షసాక్షులు, యేసు కరస
ీ తు
యొకక శిషుాలు, స్త రలు, పురుషులు, పునరుత్థానుడైన కరస
ీ త ును త్థము చూశామని గటి గా నమాారు లేదథ
కుంచుం వేరుగా చబిత్ే కలిగషన అనుభవుంలో పునరుత్థానుడన
ై యేసును చూశామని వారు త్లిుంచథరు. వారలా
పరకటుంచథరు గనుక మనకు త్లిసిుంది, పునరుత్థానుడైన యేసును చూశామనే విశాిసానికి ఇది ముఖామైన
సాక్షామని నేననుకుుంటునథనను.

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : చర్షత్ర పర్షషుడు యేసును గుర్షుంచిన డథ. బెన్స విత్ర్షుంగిన్స పరజాదరణప్ ుందిన
పుసత కాలను ర్ాశాడు. ఇత్డు ఆసుుర్ష సేమినర్ీలో కీ త్త నిబుంధన ప్ర ఫసరుగా ఉనథనడు. యేసు శిషుాలకు
కనిపిుంచి ఉుండథలని చర్షత్రకారులెుందుకుంటునథనరని అడిగాను. వారు దథనిన నమాారు. ఐత్ే వారు దథనిన
చూశారని మనమలా చపపగలుం?
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డా. బెన్ విధరింగ్టన్.: చూడుండి, శిషుాలు మానసిక సిాతి ఎలా ఉుందని చూసేత యేసు ఎవిర్ో త్లియదని
చపిప, ఆయనున వదిలివేసి అపపగషుంచడుం, యేసు మరణుం త్ర్ాిత్ కధముగషసిుందని వరను కునథనరని మీరు
నమిాత్ే, యేసు సిలువ మరణుం త్ర్ాిత్ వార్ష ఆలోచనత్ో మార్షచవేయడథనికి ఏదో , ముఖామైనకారాుం అకకడ
జర్షగష యుుండథలి. ఆదిమ యూదులు సిలువ వేయబడే మససయాకోసుం ఎదురు చూడలేదు. యేసే మససయా
అనే వదుంతిని మీరు అణచివేయాలనుకుుంటే, ఆయనున సిలువ వయాుండి దథుంత్ో ఆయన నిజమైన దేవుడు
కాదని నిరూపిుంచథబడుత్ుుంది. ఇపుపడు శిషుాల మనసులు కృుంగషప్ో త్థయ, వార్ష పరపుంచుం త్ల
కిుంీ దులెైప్ో యుంది , గత్ ఏడథది, ర్్ుండేళ్ళు, మూడేళ్ళు యేసు కరస
ీ త ును వుంబడిసత ూ జీవిత్థలను
వృధథచేసుకునథనరు, వీర్ష అభిప్ారయానిన ఏది మారుసుతుంది? వలుపలనుుండి వచిచన ఏదో ఆలోచన బడిసలాగా
వార్ష త్లపైన త్లగాలి. ఆ దబుత్ో యేసు చనిప్ో య వళ్లల ప్ో యాడనే అభిప్ారయుం వార్ష మనసులోలుంచి త్ొలగాలి,
ఏదో ఒకట నథటకరయుంగా జర్షగష యుుండథలి. దీనిన త్లిపేుందుకు యేసు మరణథనికి, ఆది సుంఘపు మధానునన
పది కారణథనిన కనుగునథలని జరాను పుండిత్ుడు మార్షిను డిబిలియసు ఒకసార్ష అనథనడు. ఆ పది కారణథనిన
కనుగోనకుుంటే, దీనల ్ని చథర్షత్రకసుంబుంధథనిన మనుం వివర్షుంచలేము.

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : త్ర్ాిత్, యేసు, శిషుాలకు కనిపిుంచథడని వారు నముాత్ునన సుంగతి క్రైసతవేత్తర
రచయత్లకు త్లుసునని సూచిుంచే సాక్షాముననదథ? జవాబు, ఉననది! డథ. గార్ష హెబర్ాాస్ వివర్షసత ారు.

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:

సిలువ వేయబడిన సమయుంలో భూమిపైన చీకట కముాకోవడమే కాక, యేసు

త్రువాత్ శిషుాలకు కనబడి, త్న శర్ీరుంపని
ై గాయాలను చూప్ాడని, త్న ఫ్ల గోన్స చబుత్ునథనడు. ఆయనున
వారు త్థకార్ో లేదో చపపబడలేదు కానీ, ఆయన తిర్షగష లేచి శిషుాలకు కనిపిుంచథడు.
యేసు మూడు ర్ోజ్ఞల త్రువాత్ పరత్ాక్షామయాాడని యోస్ఫసు చపిపన మాట వివాదమయాుంది. ఐత్ే దీనిన
గుర్షుంచి పలువురు పుందిత్ులేముంటునథనరుంటే, "యేసు పరత్ాక్షమయాాడని శిషుాలు పరకటుంచథరని", ఆదిలో
వారయబడినదథని వారుంటునథనరు. నిజుంగా అలా వారయబడి యుుంటే, పలువురు పుండిత్ులు దీనిన
అుంగీకర్షసత ుుంటే, మేము చపపదలచిన అుంశుంకూడథ యదే.
క ుందరు మిధథావాదులు పునరుత్థానథనిన అుంగీకర్షసత ునథనరు. ఆది కాలుంలో వచిచన"సత్ా సువారత " నథకు
గురుతక సుతననది. Treatise On The Resurrection కూడథ దీనిన అుంగీకర్షుంచిుంది. "త్ోమా సువారత " అనేక
వివాదథలకు గురయాుంది. ఐత్ే త్ోమాలో పునరుత్థానుం సుంగతి లేదని క ుందరు వాదిసత ునథనరు. ఐత్ే త్ోమా
సువారత లోని మొదట వచనుం, పునరుత్థానుడై సజీవుడన
ై వాడు మాటాలడుత్ునథనడనే వాకాుం. అుందువలన,
త్ోమా సువారత పునరుత్థానుడైన కరస
ీ త ును గుర్షుంచే చబుత్ుననదని పరజలుంటునథనరు.
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ఇది రు సుపరసిది చర్షత్రకారులు టాకికసుస, సుాత్ోనియసుసలు కరస
ీ త ు పునరుత్థానథనిన అుంగీకర్షుంచథరు. యేసు
మరణుం త్ర్ాిత్ ఇలాుంట మూడ నమాకుం కలగడుం విన్దుంగా ఉననదనథనరు, కనుక మధాధర్ా సముదర
ప్ారుంత్థన జర్షగషన ఈ మరా బో ధకు ఆధథర్ాలేమిత్ని మీరు చప్ాపలి.
మనకిదిరు చర్షత్రకారులు క నిన సుంగత్ులిన చప్ాపరు ఫ్ల గోన్స త్ో ప్ాటు యోస్ఫసు కూడథ క నిన అుంశాలను
చప్ాపడు. క నిన మరా గర్షభత్ సువారత లునథనయ. కీ త్త నిబుంధనకు వలుపల మనకు ఇనిన ఆధథర్ాలు
దొ ర్షకాయ.

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : యేసు, మరణుం త్ర్ాిత్ పలువుర్షకి కనిపిుంచథడని క్రైసతవ రచయత్లు ఏ
ఆధథర్ానిన బటి వారసారు? అది శిషుాలు, ఆ కాలపు పరజలు, పునరుత్థానుడైన యేసు పరత్ాక్షత్ను
అనిభావినథచరని విమరశక పుండిత్ులలో పలువురు నమాడథనికి, ప్ౌలు, క ర్షుంధీ సుంఘానికి వారసిన పతిరకలోని
చథర్షతిరక సమాచథరమే ముఖాకారణమని, త్త్ివేత్త డథ. విలిల యము లేను క్రైయగు చప్ాపరు. వినుండి.

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, : యేసు మరణుం త్ర్ాిత్, తిర్షగష లేచి పరజలకు కనిపిుంచథడనే మాటను కీ త్త
నిబుంధన పుండిత్ులుందరూ అనుకూల మనసత త్ిుంత్ో పర్షశీలిుంచడథనికి, జరాను కీ త్త నిబుంధన పుండిత్ుడు
జోవాకిుం జేర్ేమియాసు మొదట క ర్షుంధీ 15 లో ప్ౌలు, త్న స ుంత్ అభిప్ారయానిన వారయడుం లేదని, త్నకు
లబిుంచిన పుర్ాత్న క్స
రై త వ ప్ారుంపర్ాానిన విశాిసులకు త్లుపుత్ునథనడని వారయడుం కారణమయాుంది. ఆది
కాలపు బో ధకులు పవిత్ర ప్ారుంపర్ాానిన అుందుకుని పరజలకు బో ధిుంచే పదజాలానిన ప్ౌలు వారసాడు. ప్ౌలు,
క ర్షుంధీయులకు చబుత్ుననది, "నథకియా బడిన ఉపదశమును మొదట మీకు అపపగషుంచితిని". ఆ త్ర్ాిత్, ఈ
పుర్ాత్న ప్ారాుంపర్ాాుంశానిన చప్ాపడు. లేఖనముల పరకారము కరస
ీ త ు మన ప్ాపముల నిమిత్త ము
మృతిప్ ుందను, సమాధి చేయబడను, లేఖనముల పరకారము మూడవ దినమున లేపబడను. కేఫాకును,
పుండరుండుగుర్షకినీ కనబడను. ఐదు వుందల సహో దరులకు ఒకక సమయముందే కనబడను. వార్షలో అనేకులు
ఇుంకనూ నిలిచి యునథనరు, క ుందరు నిదిరుంచిర్ష. త్ర్ాిత్ యాకోబుకును, అప్ో సా లులుందరకునూ కనబడను.
అుందర్షకి చివర ఆకాలముందు పుటి నటుినన నథకునూ కనబడను. (1 క ర్షుంధీ 15:3-8).
ఈ ఆదిఐతిహాుం యేసు సిలువ త్రువాత్ ఐదేళ్ులో జర్షగుంష దని నిరణ యుంచథరు. ఈ విధుంగా, మనకు ఆది క్రైసతవ
ఐతిహాుంలో, ఈ సుంగత్ులను కనులార్ా చూచినథ పరత్ాక్ష సాక్షుల పేరల ు, నజర్ేయుడైన యేసును ఆయన
మరణుం త్ర్ాిత్ చూచథమని చబుత్ునన ఆది క్రైసతవ సుంఘ పరముకుల పేరల ు లభిుంచథయ. ఇదుంత్థ మతిభరమ
అని మనుం త్ోసిప్ారవేయవచుచ. ఐత్ే, ఇది జరగలేదని మాత్రుం చపపలేము. అుందుకే, ప్ౌలా ఫరడరక
ి సన్స, ABC
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కారాకీమలో, వీరు ఏదో అదుభత్థనిన చూశామని గటి గా నమాారని, ఆ అదుభత్ుం వార్ష జీవిత్థలిన
మార్షచవేసిుందని, చర్షత్ర పుండిత్ుర్ాలిగా నేను చబుత్ునథననననది.
కేవలుం ఈ కారాకీమానిన బటి , పరధమ శిషుాలు, ఆది విశాిసులు, పునరుత్థానుడైన యేసును చూసిన
అనుభవానిన ప్ ుందథరని, నేను ముుందే చపిపనటు
ల గా, కీ 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 అుందిసత ునన సాక్షాుం మిమాలానశచరాపర్షసత ుుంది.

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:

ఔను, నిజమే, ఆ పటి క మొదట క ర్షుంధీ 15 లో ఉుంది, పటి కలో పలువురు వాకుతలు,

సుంఘ నథయకులునథనరు. పత్ురుత్ో ప్ారరుంభిుంచి, ప్ౌలు త్నత్ో ముగషుంచథడు, మధాలో యేసు సో దరుడు
యాకోబు ఉనథనడు. ముగు్రు పరముఖులు పునరుత్థాన యేసును చూశారు. ఇుంకా అనేకులు చూశారు.
పునరుత్థానుడైన యేసు కనిపిుంచథడనేుందుకు వీరు ముఖా సాక్షులుగా ఉనథనరు. పననుండుగురునథనరు.
అప్ో సా లులుందర్షకర కనబడినథడు, ఐదువుందలకు మిుంచిన సహో దరులు, వీర్షలో అనేకులు ఇుంకనూ ఉనథనరు.
ఇకకడ మనుం సువారత లను పర్షశీలిసేత స్త రలకివిబడిన ప్ారధథనాత్ కనిపిసత ుుంది. సమాధి వది కు పలువురు స్త రలు
వళ్ళురు. మగి లేన మర్షయా ఒుంటర్షగా వళ్లల యుుండవచుచను. శూనా సమాధిని, త్రువాత్ యేసును
చూసామని వారనథనరు. అుంత్ేకాక మీ వాదుం నిలబడథలుంటే మీరు స్త రలను వాడకూడదు. ఎుందుకుంటే వారు
కోరుికు వళ్ులేదు. స్త రల సాక్షాుంత్ో మేరు మొదట శత్థబి పు పరజలిన ఒపిపుంచలేరు, కనుక స్త రలత్ో ప్ారరుంభిుంచడుం
ముంచి కారణుం మగిలేన మర్షయత్ో పని సులభమౌత్ుుంది. స్త రలు పునరుత్థాన యేసును చూశారు.
ఎమాావు గాీమానికి ఇది రు వాకుతలు యేసుత్ో నడిచినటు
ల సువారత లు చబుత్ునథనయ. ఈ అతిధిత్ో, అనగా
యేసుత్ో కలిసి అనేకమైళ్ళు నడిచేుందుకు చథలా సమయమౌత్ుుంది.
ఆయన పలువురు శిషుాలకు కనబడథాడు. యోహాను ఇరవైలో యూదథ త్ోమాలు త్పప, ఆయుంటలో మిగత్థ
శిషుాలుందరూ ఉనథనరు. ఒక వారుం త్ర్ాిత్ యేసు మరలా కనబడగా, నీ చేతిని నథ పరకకలో ఉుంచమని
త్ోమాత్ో చపిపన సుంఘటన జర్షగషుంది. త్ర్ాితి అధథాయుంలో శిషుాలు సముదరుంలో చేపలు పటి న సుంగతిని
యోహాను వారసుతనథనడు. మరల యేసు వచిచ తీరుంలో భోజనుం సిదిపరచగా శిషుాలు దో నలోుంచి యేసును
చూశారు. అపుపడు, దుడుకుత్నుంత్ోట పేత్ురు, దో నకుంటే ముుందు వళ్ళలలని సముదరుంలో దూకాడు, అుందరూ
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తీరుంలో యేసుత్ో మాటాలడథరు. ఇలాుంట అనేక సుంగత్ులు జర్షగాయ. స్త రలు పురుషులు యేసును చూశారు.
పలువురు వాకుతలు యేసు కరస
ీ త ును చూశారు. ఇుండల లోపల, వలుపల, కూరుచని, నిలుచని, చేపలు పడుత్ూ,
తీరపు భోజనుం చేసత ూ, వార్షత్ోట నడుసూ
త , ఎన్న చోటల పలుచోటల కనిపిుంచథడు.
మీరు జాన్స ఆుంక్ర్ బర్్ షో ను చూసుతనథనరు. దీన్ల సుపరసిది చర్షత్రకారులు, వేదథుంత్ులు, పుర్ావసుత శాసత రజ్ఞులు
ప్ాలు్ని, యేసు మృత్ులలోుంచి లేచథడనేుందుకు లభిుంచిన చథర్షతిరక సాక్ష్యాధథర్ాలను పర్షశీలిసుతనథనరు.
డా. ఎన్. టి. వ్ైట్
ర : కనుక చర్షత్రకారుడు, అత్డు మహామాదీయుడైనథ, క్రైసతవుడైనథ లేక ఏమత్ుంవాడైనథ,
"యేసు కరస
ీ త ు సిలువ వేయబడి మరణుంచినథ, ఆయనే మససయా అనే మాట, పరపుంచుం మొత్త ుంలో ఎుందుకు
ఇుంత్గా విసత ర్షుంచిుందని త్పపక పరశినుంచథలి" ఆయన మృత్ులలోలుంచి లేచినుందువలననే, అనేది దీనికి జవాబు.

డా. బెన్ విధరింగ్టన్.: సర్ే, యేసు శిషుాల మానసిక పర్షసా తి
ి ని గమనిసేత వారు ఆయనను ఎరుగమని
చపిప, ఆయనను వదిలివేస,ి భటులకు అపపగషుంచి సిలువపై మరణుంచిన త్ర్ాిత్ ఆశ వదులుకుననట్ల త్ే
ల ,
మానసికుంగా, ఈ సుంగత్ులను గుర్షుంచి వార్ష మన్భావాలను మార్ేచ విధుంగా, యేసు సిలువ వేయబడిన
త్ర్ాిత్ ఏదో ముఖామైన విషయుం జర్షగష యుుండథలి.

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:

ఒకక క్షణుం ఆగుండి. మీవాదథనికే వదథిుం. ముగషుంపును మీరు నమాడుంలేదు. ఇకకడ

నిజుంగా ఏుం జర్షగషుందని మీరనుకుుంటునథనరు? వారు సాధథరణుంగా ఇకకడ చర్షచలోుంచి త్పిపుంచుకుని
ప్ో త్ుుంటారు? ఐత్ే వారు సహజ సిది థుంత్థలిన అనుసర్షసేత గత్ చర్షత్రలో నిరూపిుంచబడిన అుంశాలు,
పుండిత్ులుందరూ అుంగీకర్షుంచిన అుంశాలు, సహజ సిది థుంత్థలను త్ోసి ప్ారవేసి, పునరుత్థానథనిన కచిచత్ుంగా
నిరూపిుంచగలవు.
*****

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : యేసు కరస
ై
ీ త ు జీవిత్థనిన గుర్షుంచి సుపరసిది చర్షత్రకారుడు. డథ. ఎన్స. ట. వరట్
వారసుతనథనడు. వస్ి మినిసి రు అబబులో ఈయన బెైబిలు పుండిత్ుడు ఇరవై ర్్ుండేళ్ళు ఆకాసార్ా
విశివిధథాలయుంలో బ ుంధిుంచథడు. పునరుత్థానుడైన యేసు శిషుాలకు అగుపిుంచథడని, అత్డూ ఇత్ర చర్షత్ర
కారులు ఎుందుకు నమిాయునథనరు.
యేసు పునరుత్థానుం త్ర్ాిత్ క్రైసతవ సుంఘమును గుర్షుంచి మీర్్లా వివర్షసత ారు?
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డా. ఎన్. టి. వ్రైట్: ముంచిది, ఇది నిజుంగా చథలా చకకని పరశన. ఎుందుకుంటే క్రైసతవ మత్ుం ఎలా
ప్ారరుంభమయాుందనే అుంశమే; మొత్త ుం పరపుంచ చర్షత్రలో అదుభత్మైన విషయుంగా ఉననది. కర.ీ శ. 20లో క్రైసతవ
సుంఘుం ఇుంకా ప్ారరుంభ మావిలేదు. కర.ీ శ. 120 లో ఈ క్స
రై త వుల గుర్షుంచి ఏమి చయాాలని ఉత్త ర టర్ీకలోని
దౌత్ా పరతినిధి, ఆుందో ళ్నత్ో ర్ోములోని చకాీదిపతికి ఉత్త ర్ాలు వారయసాగాడు. కనుక ఆ శత్థబి ుంలో
అకశాాత్ు
ా గా దేశుంలో ఈ అసాధథరణమైన సమసా ర్ాజ్ఞల ముుందు త్లెతితుంది. "ఇదలాగయాుందో
చబుత్ునథనము. నజర్ేయుడైన యేసు కరస
ీ త ు వలనను ఆయన మృత్ులలోుంచి లేచి నుందువలనను ఇది
జర్షగషుందని" ఆది క్రైసతవులు చప్ాపరనే 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 వివర్షసత ాడు.

డా. బెన్ విధరింగ్టన్.: శిషుాలు యేసును చూచినటుల నమాారని పలువురు పుండిత్ులు కచిచత్ుంగా
చబుత్థరు. వార్షలో అనేకులు దీనిని అలాగే వదిలివేసి ఇది శిషుాల మనసులలో జర్షగన
ష ఆలోచన అని
చబుత్థరు. ఐత్ే సువారత లలో మృత్ులలోుంచి యేసు పరభువు లేచి పరజలకు కనపడిన సుంగత్ులిన గమనిసేత
ప్ౌలు చబుత్ునన ఆధథర్ాలను కీ త్త నిబుంధనలోని సాక్ష్యాలను చూసేత , అవి మర్షనిన సుంగత్ులను
త్లుపుత్ునథనయ. యేసు మరణుం త్ర్ాిత్ ఆయనను శర్ీరధథర్షగా చూసామని శిషుాలు చబుత్ునథనరు.
సహబో జనుం, కనిపిుంచథడు, వార్ాయనను త్థకారు, మామూలు మనిషిలా అపుపడు కూడథ వార్షత్ో తిర్షగాడు.
ఇది దరశనుంలో చూడడథనిన మిుంచినదని శిషుాలు చబుత్ునథనరు.

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : మీరు చపిపన ఈ నథలుగు, ఐదు సుంగత్ులకు ఆధథర్ాలెైన సాక్షుాలను
త్ృణీకర్షుంచి, నిరల క్షాుంగా, "యేసు మృత్ులలోుంచి లెవా లేదు. ఐత్ే, అకకడ ఏదో జర్షగషుంది", అనే పరజలకు మీరు
ఈ సుందరభుంలో యేమని చప్ాపలను కుుంటునథనరు.

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:

ముంచిది. ఈ చరచను మనుం ముుందుకు నడిపే విధథనమే కరలకాుంశుం. అుందరు

పుండిత్ులు అుంగీకర్షుంచిన అుంశాలత్ోట ప్ారరుంభిుంచథుం. మీ వది పటి క ఉుంది. "ఆ పటి కను కుదిుంచి మనకినిన
అుంశాలు అకకరలేదు. అుంశాలు చథలా ఎకుకవ". అని మనుం చప్ాపగలగాలి
మనుం విమరశక పుండిత్ల వాదథల పైన చరచలిన సాగషసేత మనుం ఈ విధుంగా చబుత్ునథన మనన మాట - కీ త్త
నిబుంధన దీనికనథన ఎకుకవ చబుత్ుననది. ఐత్ే మొత్త ుం కీ త్త నిబుంధనను నేనడగను. మీ పుసత కాలలో
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పలుమారుల నథకు ఇచిచన ఈ క దిి సమాచథర్ానిన మాత్రుం అడుగుత్ునథనను. కనుక మీరు దూరుంగా జర్షగ,ష
ముంచి సుంగత్ులు జర్షగాయగానీ అవేమిటో మాకు త్లియదనలేరు. లేదు. మనకు త్లియని వాటని గుర్షుంచి
ఆలోచిుంచకుండి. విమరశకులు మనకు త్లియదను కుుంటునన వాటని త్లిసిన వాటని గుర్షుంచి మాటాలడుదథుం.
మనకు త్లిసిన అుంశాలు, ముఖాుంగా ఆ ఐదు అుంశాలు ఉమాడిగా 12 అుంశాలు. మనకు త్లుసిన అుంశాలు
మామూలు సిది థుంత్థలిన త్ోకికవేయగలవు. కనుక మనుం దథకోకకూడదు నిజమే, ఏడు జర్షగషుందనకూడదు.
వదుి వదుి, పరధమ సాక్షులు పునరుత్థానుడైన కరస
ీ త ును చూశామని నమాారుంటూ మీరు అనేక ఆధథర్ాలిన
చూప్ారు. వారు యేసును చూసారనే జవాబుర్ాకప్ో త్ే, మనక క పరత్థామానయుం కావాలి. ఐత్ే పలువురు
పుండిత్ులు ఆదథర్షన వళ్ళుక ప్ో వడుం విచిత్రుం. వార్షలో చికుకకుప్ో యన భావుం, నేను ఈ సిది థుంత్థనిన చూపిత్ే
నువుికోపపడత్థ వుంటునథనరు.
నేనుంటాను, "ఒకక క్షణుం ఆగు, నీ అుంశాలేన వాడుత్ునథనను ముగషుంపును నీవునమాకప్ో త్ే, ఇకకడ ఏమి
జర్షగషుంది? నిజుంగా ఏుంజర్షగషుందనుకుుంటునథనవు?" వార్షకకడ సాధథరణుంగా చరచలోుంచి ఏదో ఒక పరకకకు
త్పుపకుుంటారు. ఐత్ే వారు సహజ సిది థుంత్థనిన ప్ాటుంచథలుంటే, లోకానికి త్లిసిన చర్షత్రథుంశాలు, పుండిత్ులు
అుంగీకర్షుంచిన అుంశాలు ఈ సహజ సిది థుంత్థలను పరకకకు త్ోసివేసి పునరుత్థానుం జర్షగుంష దనే
ఆధథర్ాలనివిగలరు.

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : మా మాటలిన విని, జాున యుకతుంగా నిరణ యుం తీసుకుని, నిజుంగానే పునరుత్థానుం
జర్షగషుందని క ుందరుంటారు త్ర్ాిత్ేుం చయాాలి.

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, : త్ర్ాిత్, నజర్ేయుడైన యేసు వది నిత్ా జీవమనే త్లుపు యొకక
త్థళ్ముననదని పరజలు గుర్షతుంచథలి. యేసు చపిపనది, "పునరుత్థానమును జీవమును నేనే. విశిసిుంచిన వాడు
చనిప్ో డు"(యోహాను 11 :25-26). మరణుం మనిషి జీవానికి పది శత్ురవు ఎుందుకుంటే మరణుం మనిషి
మనుగడకు ముుందు పరశానరి కానిన నిలిపిుంది. కేవలుం బరతికి చనిప్ో వడథనికే, ఈ మానవాళ్ల మొత్త ుం
చనిప్ో యేుందుకే బరత్ుకు త్ుననట్ల త్ే
ల , నథ జీవిత్థనికి అరి ుం ఏమిట? సమాది మన అుంత్ాగమాుంకాదని
పునరుత్థానుం మనకు బో ధిసత ుననది. యేసు కరస
ీ త ు వాగాినుం చేసిన విధుంగా, ఆయనను విశిసిుంచి, నిత్ా
జీవానిన, దేవునిత్ో సహవాసానిన అుందుకోవడమే అుంత్ా గమాుం.
కనుక, పునరుత్థానుం నిజుంగా జర్షగష ఉననట్ల త్ే
ల , దథనివలన పరతి మనిషి జీవిత్ుం గొపపగా పరభావిత్మవుత్ుుందని
త్లుసుకోుండి. దథనిపైననే ఇకకడ భూమిపైనను, మరణుం త్ర్ాిత్నూ మన లక్షాుం ఆధథరపడుత్ుుంది.
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డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : కరఅ
ీ సుా మృత్ులలోుంచి లేచథడనే చర్షత్రథధథర్ాల వలన మీకు ఆయనపై నమాకుం
కలిగష యున్ిచుచ. ఐత్ే సుంఘ సభుాలెైనుంత్ మాత్థరన క్స
రై త వులెైప్ో రని గుర్షతుంచుండి. మీర్షక ఏుంచయాాలి.
మొదటగా, త్థను దేవుని కుమారుడనని యేసు చపుపకునన మాటను ఈ సాక్షాుం ధృవీకర్షసత ుననదని
గీహుంచుండి. ర్్ుండవది, యేసు భూమికి వచిచన కారణథనిన, దీనిలోని శుభవారత నూ మనమీ సాక్షాుంలో
గీహుంచగలుం. డలాలస్ సమినర్ీలో కీ త్త నిబుంధన ప్ోర ఫేసర్్న
ర డథ. డథర్్ల్ బాక్ వివర్షసత ారు.

డథ. డథర్్ల్ బో క్:

శుభవారత మీ జీవిత్ుంలోకి నిత్ాకాలుం పరవేశిుంచేుందుకు దేవుడు సువారత లిన అుందిుంచథడు.

ఒకటక్టల ా కాక ఒక సుంబుంధుంలా యేసు కరస
ీ త ు మనక రకు చేసిన కారాుందథిర్ా మనుం పరవేశిుంచేుందుకు మార్ా్నిన
ఏరపరచథడు. ప్ాపపర్షహార్ారి బలిగా మాత్రమే కాక, నీవు దేవునిత్ో ఆర్ోగాకరమైన సుంబుంధుంలోకి వచిచనీ
మనసులో సహజ సిదిుంగా ఉనన ప్ాపపు ఆలోచనలిన జయుంచడథనికి. దేవుడథ సుంబుంధుంపటల అుంకిత్ భావుంత్ో
ఉుండటామే శుభవారత ఆ సుంబుంధుం నలక లప బడథలని త్న అదిితీయ కుమారుణణ మరణథనికి పుంపిుంచథడు.
దీనిక్ర మనుం చయాాలిసన దేుంటుంటే ఇది కచిచత్మైన భాదాత్ యేసు మనక రకు మరణుంచథడని విశిసిుంచి,
కరస
ీ త ు దథిర్ా ఆ సుంబుంధుంలోకి వసాతమని అడగాలి. ఇది చథలా త్ేలిక, చథలా కషిుం. ఎుందుకుంటే దేవుడు మీలోకి
వసేత అదుభత్ కార్ాాలను చేసత ాడు. అపుపడిక మీరు దేవునిత్ో శాశిత్ సుంబుంధుంలోకి పరవేశిసాతరు.

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్ : : చూడుండి. ఈ ర్ోజికకడ ర్్ుండు రకాలెైన పరజలు ఈ కారాకీమానిన చూసుతనథనరు.
యేసు వది కు వచిచ ఆయనున పూర్షతగా విశిసిుంచిన వారు, లేదథ విశిసిుంచని వారు. యేసును విశిసిుంచథలని
మీరు కోరుత్ుననట్ల త్ే
ల , మీ జీవిత్ుంలో కియ
ీ చేస,ి మిమాలిన రక్ష్ిుంచి క్షమిుంచమని అడగుండి. అయన త్పపక
రక్ష్ిసత ాడు. మీర్షలా కోరుత్ుననట్ల త్ే
ల , మిమాలిన ప్ారరి నలో నడిపిసత ాను. నథత్ో ఏకరభవిసాతర్ా?
ఓదేవా నేను ప్ాపినని గీహుంచథను, ననున నేను రక్ష్ిుంచుకోలేను. నేను నముాత్ునథనను, యేసు పరభువా,
నీవు దేవుని కుమారుడవు. నథ కోసుం సిలువపై పర్షహారుం చలిల ుంచథవు. నినున విశిసిుంచిన వార్షనుందర్షనీ
శుదీికర్షసత ునథనవు. నథపైన నథకునన నమాకానిన వుంటనే నీ పైకి మారుసుతనథనను. ననున కశమిుంచి నథ
జీవిత్ుంలోకి రముా. నీవు మరణథనిన జయుంచథవని, విశాిసులకు నిత్ాజీవానిన ఇవిగలవనీ నిరూపిసత ూ
మృత్ులలోలుంచి లేచినుందుకు వుందనథలు. ఈ క్షణుం నుుండి, నినున విశిసిుంచి, నీవే నథ రక్షకుడవని
నముాత్ునథనను. యేసు నథముంలో. ఆమన్స!
మీరు ఇలా ప్ారర్షిుంచి నట్ల త్ే
ల , దేవుడు మీ హృదయానిన చూసి మిమాలనుంగీకర్షుంచి మీర్ాయనత్ో నిత్ాుం
గడిపేలా మిమాలను క్షమిసాతడని బెైబిలు చబుత్ుననది. పరభువు నథమమున ప్ారర్షిుంచిన వారుందరూ
రక్ష్ిుంపబడుదురని బెైబిలు చబుత్ుననది.
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*****
మా మర్షనిన టీవీ ప్ోర గాీమలిన చూసేుందుకు ఉచిత్ J ohn Ankerberg S how App చసుక ుండి
"యేసు కరస
ీ త ును అుంగీకర్షుంచడథనికి ప్ారర్షాుంచు" @ J Ashow.org ను

ద జాన్స ఆుంకర్ బర్్ షో
ప్ో స్ి బాక్స 8977
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