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QJ R-4-TE  

యేసు పునరుత్థా నపు చరచ. శీర్షిక – 4. 

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. 

***** 
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డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :సాిగత్ుం, కరసీుత  మృత్ులోల ుంచి లేచథడథ అనే అుంశానిన మనుం పర్షశీలిసుత నథనుం. ఏ 

ఆధథర్ాలిన బట ి  కరసీుత  మృత్ులోల ుంచి లేచథడని చ బుత నథనరు. విమరశక పుండిత్ులుందరు అుంగీకర్షుంచిన నథలుగు 

చర్షత్ర సత్థాలను డథ. విలియుం లేన్స క్రైగషివర్షసుత నథనడు, వినుండ.ి 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  నజర్ేయుడ ైన యేసు నిజుంగా మృత్ులోల ుంచి లేచథడథ లేదథ అనే అుంశానిన 

నిరూపిుంచడథనికి విశాిసనీయుడ ైన చర్షత్ర కారుడు నథలుగు ముఖామ ైన చర్షత్థర ుంశాలను ఇకకడ 

నిరూపిుంచవలసి యుననది. వీట లోల  మొదట ది యేసు మర్ాాదగా సమాధి చేయబడటుం. ఆత్ర్ాిత్ ర్్ుండవద,ి 

యేసు శూనా సమాధి చేయబడటుం. మూడవద,ి యేసు సమాధిలోుంచి లేచి పరజలకు కనబడటుం. ఇక 

నథలుగవది, యేసు మృత్ులోల ుంచి లేచథడని శిషుాలు నమాడథనికి గల కారణుం. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :గత్వార్ాలలో ఈ అుంశాలకు సాక్ష్యాదథర్ాలను త్ లియ జేశాము. అపనమాకసుత లు 

దీనిక ిఎలా సపుందిసాత ర్ో ఈ ర్ోజ్ఞ చర్షచుంచుకుుందథుం. కుల పత ుంగా, యేసు కరసీుత  పునరుత్థా నథనికి సుంభుందిుంచిన ఇదు 

సహజ కారణథలను బెైబిలు పుండిత్ులు పరసుత త్ుం పరతిప్ాదిసుత నథనరు. యేసు కరసీుత  పునరుత్థా నుం గుర్షుంచి 

భోదిుంచ,ే సుపరసిది పుండిత్ులలో ఒకర్్రన డథ. గేర్ష హబెర్ాాస్ చ బుత్ునథనడు. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     చథరత్రకుంగా, మనవదద ఐదు ముఖామ ైన సహజసిదథద ుంత్థలునథనయ. మోసపు 

సిదథి ుంత్థలు మనవదద ర్్ుండు ఉనథనయ. యేసు శర్ీర్ానిన శిషుాలు ద ుంగషలిుంచథరని వారు చ బుత్ునథనరు. 

కనిపిుంచథడని అబదదమాడథరనథనరు. మర్ొకరు, యేసు శర్ీర్ానిన ఏదో  చేశారనథనరు. మూడవది యేసు 

సిలువప  ైమరణ ుంచలేదనథనరు. నథలుగవది, శిషుాలు భరమపడినథరనథనరు. మర్షక ుందరు పుర్ాత్న కాలపు 
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పుండిత్ులు, ఇది ఏదో  పుకికట పుర్ానుంలాగా వచిచుందని, చర్షత్రలో యేసు కరసీుత  పునరుత్థా నుం నిజుంగా 

జరగలేదని చ బుత్ునథనరు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :సర్ే మీరు క్రైసాత వాలు కాక ప్ో త్ే, ఆ సహజసిదథి ుంత్థలలో ఒక దథనిన అనియుంచి, 

యేసు పునరుత్థా నథనికి ఉుంటే, పుండిత్ులు సాక్ష్యాదథర్ాలను బట ి  ఈ పరత్థామనథాయ సిదథి ుంత్థలు త్పుప అని 

నిరూపిుంచి, యేసు మృత్ులోల ుంచి లేచథడని ఎుందుకు చ బుత్ునథనర్ో ఆ వాదథలిన ద ుంగషలిుంచి, ఆయన 

కనిపిుంచథడని అబదిమాడథరనే కధను పర్షశీలిదథద ుం. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     మొదట  మోసపు సిదథి ుంత్మేమిటుంటే, శిషుాలు యేసు శర్ీర్ానిన ద ుంగషలిుంచడుం, ఆ 

త్ర్ాిత్ ఆయన కనిపిుంచడుం అబదిమని చ పపడుం. ఈ సదిథి ుంత్థనిన ర్్ుండ ుందల సుంవత్సర్ాలుగా పరసిది 

పుండిత్ులు ఎవిరూ సమర్షిుంచడుం లేదు. ఆదికాలుంలో ఇది సుపరసిది సిదథి ుంత్ుం, ఇదే క ీత్త  నిబుంధనలో ఉననద.ి 

ఐత్ే, పలువురు పుండిత్ులు అనేక కారణథలను బట ి  దీనిని అుంగీకర్షుంచడుంలేదని కుుంటునథనను. శిషుాలు 

మాత్రుం పునరుత్థా నుడ ైన యేసు త్మకు కనిపిుంచథడని నమాారు. శవానిన ద ుంగషలిుంచి, కనిపిుంచథడని బ ుంకి, 

చూశామనుకోవడుం సాధామా? కనుక ఈ సిదథి ుంత్ుం నిలువదు. ఎుందుకుంట,ే శిషుాలు యేసును చూశారని 

అుందరూ నముాత్ునథనరు. 

ర్్ుండవదిగా, వారు మారు మనసు ప్ ుందడుం. యేసు కోసుం మరణ ుంచేటుంత్గా వారు మనసులు మార్ాయ. ఇద ి

అబదిమనీ, ప దద  మోసమనీ చ పపగలర్ా? యాకోబుకు ప్ౌలుకు, యేసు కనిపిుంచడుం అబదిమని 

నిరూపిుంచబడిుందనథనరు. యాకోబు, ప్ౌలు ఈ విషయుంలో అబదిుం చ ప్ాపరని విమరశకులు ఎలా 
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నిరూపిుంచగలరు? ఇత్ర కారణథలు కూడథ ఉనథనయ. ఐత్ే ఇకకడ విమరశకుడు "నేనుదథనిన లెకక చేయను 

ఎవిరూ దథనుంగీకర్షుంచరు" అుంటుననటుల ననది. ఇది చర్షత్ర సిదథి ుంత్థలలో ఒకట ! 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :క్రైసతవేత్తరులు యేసు పునరుత్థా నుం విషయుంలో పరతిప్ాదిుంచిన ర్్ుండవ సహజ 

సిదథి ుంత్ుం ఇద ిశర్ీర్ానిన శిషుాలు ద ుంగషలిుంచి ఉుండకపో్ త్ే, మర్్విర్ో శర్రీ్ానిన ద ుంగషలిుంచి ఉుండథలి. అకకడ 

త్ోటమాలి గాని మర్ో అజాు త్వాకిత గాని యేసు శర్ీర్ానిన ద ుంగషలిుంచి ఉుండథలి. పుండిత్ులు దీనిన గుర్షుంచి 

ఏముంటునథనరు? 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     త్ర్ాితి పరయత్నుం, శిషుాలు కాక మర్్విర్ో చేశారనడుం. వుంటవాడు చేశాడనడుం. 

ఎవర్ో ఒకరు. యోహాను సువారత త్ోటమాలిని సూచిసుత ుంది. ఎవర్ో అజాు త్వాకిత శర్ీర్ానిన 

తీసుక నిపో్యాడనికూడథ మనుం చ పపవచుచ. అద ిముఖాాుంశుం కాదు. శిషుాలనుుండి దూరుం చేసుత నన ఈ 

ర్్ుండవరకుం మోసుంలోని ప దద  సమసా ఏమిటుంట,ే శిషుాల అనుభవుం ఇకకడ చర్షచుంచథ బడటుం లేదు. శిషుాల 

అనిభావానిన సర్షగా పర్షశీలిుంచని సిదథి ుంత్థనిన మనుం వాడుకోకూడదు, ఎుందుకుంట ేపునరుత్థా నుడ ైన యేసును 

చూశామని శిషుాలు నముాత్ునథనరు. మర్్విర్ో శర్ీర్ానిన తీసుకు పో్ త్ే ఇలా చ పపగలర్ా? 

మనుం, ఇలా చ పపవచుచ ర్్ుండవ మాసుంలో, అనగా శిషుాలు కాక మర్్విర్ో శర్ీర్ానిన ఎత్ుత కు పో్ యారనే 

సదథి ుంత్ుంలో, శూనా సమాధి మాత్రమ ేమనకు మిగషలి ఉననద.ి వార్ష అనుభవాలిన గుర్షుంచి ఏమీ 

వార యబడలేదు. మారు మనసుస గుర్షుంచి ఏమీ వార యబడలేదు. ఇపుపడు, విమరశకు మరలా "నేను ఆ సుంగతి 

చ పపలేదు కదథ?" అుంటాడు. మీకిక ఏుం చ యాాలో త్ోచదు. మోసపు సిదథి ుంత్థలు ర్్ుంట ని వాదులుకోవాలిసుందే. 
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డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :ఇకకడ డథ. గేర్ష హబరె్ాాస్ పరసుంగుంలో యేసు సో దరుడ నై యాకోబు, ప్ౌలుల 

గుర్షుంచి చ పిపనపుపడు అత్డి ఉదేదశుం ఎుందర్షకి అర్ాి మయాుందో  నథకు త్ లియదు. ముుందుగా, పునరుత్థా నథనికి 

ముుందు ఈ ఇదదరు ఎుందుకాుంత్ ముఖామ ైన ఆధథర్ాలనుందిసుత నథనర్ో చ పపమనథనను. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     చూడుండి. హిసటిర్షయోగీఫటలో సగిు్ పర్షచే అుంశుం ఉుంటుుంద.ి మీర్ేద ైనథ ముఖామ ైన 

అుంశానిన చ బుత్ూ దీన్ల  ఏదో  బలహీనత్ ఉుందని ఒపుపకుుంటే, ఆకాలుంలో, సమయుంలో జర్షగషన దనేిన్ అద ి

సూచిసుత ననదననమాట. యోహాను 7 యాకోబు ఆయనను నమాలేదననది మొదట  మూడు సువారతలు, 

యేసు ఇుంట కి వచిచనపుపడు, ఆయన త్ోబుటుి వులు ఆయనున విశిసిుంచలేదనథనయ. 

యేసుత్ో ఉనన వాకిత ఆయనున విశిసిుంచక పో్ వడుం ఆశచరామనిపిసుత ననది. యేసు కరసీుత త్ో కలిస ిప ర్షగషన వాకిత 

ఇకకడ ఆయనను నమాడుం లేదు. యాకోబుకు చ ప్ాపలిసన పనేలదు. నేరుగా చూసుత నథనడు. ఎనినసారుల  

చూశాడో  కదథ, ఓహ్! దీనిన నమాలేకునథనను. యాకోబు మొదటునుంచి ముంచివాడు. ఓహ్! అత్డే నమాలేదు! 

క ీత్త  నిబుంధనలో క నినపేజీలు  త్పిపత్ే, యాకోబు ఎకకడునథనడు? ఆది సుంఘుంలో అతి ప దద  సుంఘానిక ి

అత్డు ప్ాసిరు. అపో్ సతలుల కారాములు 15 లో పేత్ురు మాటాల డథడు, ప్ౌలు మాటాల డథడు. చివర్ష మాట ఎవరు 

చ ప్ాపరు? ఇదదర్ోల  ఒకరు, ఔనథ? కాదు. యాకోబు గీుంధుంలో మీరు అత్డి అధికారుంలో ఉుంటారు. యేరూషలేము 

పటిణుంలో అత్డి మాటలిన వినథలిసుందే. అత్డు ప్ాసిరు. 

ఐత్ే, అవిశాిసిగా ఉనన ఇత్డు, ఆది కాలపు ప దద  ప్ాసిరుగా ఎలా మార్ాడు? ప్ౌలు దథనికి మొదట క ర్షుంధీ 

15:7 లో జవాబిచథచడు. యసేు, యాకోబుకు కూడథ కనబడథా డనథనడు. అవిశాిసిని ప్ాసిరుగా మార్షచన 

వుంత్ న ఉనథనడని ప్ౌలు చ పపక పో్యనథ, అద ిఉుందని, నేను నముాత్థనని ర్్జినథలా్ ఫులల ర్ అనథనడు, 
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ఎుందుకు? యేసు కనబడకపో్ త్ే - 1) యాకోబు మార్ాడని నేను నమాలేదు దథనిక ిఎలాుంట  కారణుం లేదు. 2) 

యేసు శిషుానిగా ఉనన ఇత్డు త్ర్ాిత్ ప్ాసాత రుగా ఉననత్ పదోననతిని ప్ ుందథడు. కనుక ముగషుంపుగా, 

యాకోబు మారు మనసుస ప్ ుందడథనికి, త్ర్ాిత్ ఆది సుంఘుంలో పదోననతి ప్ ుందడథనికి పునరుత్థా నమ ే

కారణమనే ఆధథర్ాలునథనయ. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :అనేకులు, అపో్ సతలుడ ైన ప్ౌలు క్రైసతవునిగా ఎుందుకు మార్షపో్ యాడో  

త్ లుసుకోలేకప్ త్ునథనరు. అనేక సహజ కారణథలిన చ బుత్ునథనరు గాని, ప్ౌలు చ పిపన మాటే సర్షగా ఉననద.ి 

దథనిన గుర్షుంచి చ పపుండి. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ముంచిది. ప్ౌలు సాక్షాుం ఇకకడ ఉననద.ి దథననుందరూ అుంగీకర్షసాత రు, ఎుందుకుంటే, 

"ప్ౌలు ర్ాగానే సువారతలు బెైట కేలాత యనే" మాటను త్రగతిలో విదథారుి ల క్పుపడూ చ బుత్ుుంటాను. ఐత్ే ఆ 

మాటను మనుం పూర్షతగా నమాకూడదు. సువారతలని పర్షశీలిుంచథలి. మనకు ప్ౌలునథనడు. ప్ౌలు పేరుత్ో ఉనన 

13 పతిరకలలో, విమరశకులుందరు ఐదునుుండి ఎనిమిది పతిరకలను అుంగీకర్షసుత నథనరు. ఉదథహరణకు ప్ౌలు 

సియుంగా చ ప్ాపడు. ఫిలిపటప పతిరకలో త్థను సుంఘానిన హిుంసిసుత నథననని వార శాడు. అత్డు హేబ్రరయులకు 

హెబ్రరయుడు, పర్షసయుాడు, క్రైసతవులకు విర్ోధ ిచేసుత నథనననుకునథనడు. స తఫనును ర్ాళ్ుత్ో క ట ి  

చుంపినపుపడు అత్డి దుసుత లను ప్ౌలు ప్ాదములవదద ప టాి రని అపో్ సతలులకారాముల గీుంధుం చ బుత్ుననది. 

కనుక ప్ౌలు కూడథ అవిశాిసియే. అత్డిక ిగమాలియలేు హీబూర  అధాయనుంలో Ph. D. పటాి నిచిచ, 

అధికార్ానినచథడని మీరనవచుచ. అత్డు సామరియశాలి. క్రైసతవులిన హిుంసిుంచేుందుకు ఎనినకయాాడు. ఇపుపడు 
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పునరుత్థా న కరసీుత ను కలిశాడు "నీవు నథకాకవాలి" అని యేసు చ ప్ాపడు. ప్ౌలు పునరుత్థా నుడ ైన కరసీుత ను 

చూచిన త్ర్ాిత్ ఆద ిసుంఘుంలో గొపప మిషనర్ీగా వేదథుంత్ పుండిత్ునిగా మార్షపో్ యాడు. 

ఇకకడ, ఏమిజర్షగషుందో  ప్ౌలు సియుంగా సాక్షామిసుత నథనడు. మొదట క ర్షుంధీయులు 15:8 లో అుందర్షకర కడపత్ 

ఆ కాలముందు పుట ినటుి నన నథకునూ (ఆయన) కనబడ ను, అని వార సుత నథనడు. క నిన అధథాయాలకు 

ముుందు, అద ేపుసతకుం 9:1 లో, నేను అపో్ సతలుడను కానథ? యేసును చూడలేదథ? అనథనడు. ప్ౌలు రచనలోల  

మొత్తుంగా పునరుత్థా నమే కరలకుం. యేసునథకు పరత్ేాకుంగా కనిపిుంచథడు. చూడుండ,ి దేవుడు ప్ ఉలుప  ైచూపిన 

కృపను ప్ౌలు ఎననడు మర్షచి పో్ లేదు. పూరి అధథాయాలలోుంచి ననున వ లుపలిక ిత్ చిచ పునరుత్థా నుడ ైన 

యేసు అత్డిక ికనిపిుంచక పో్ త్ే, ప్ౌలు మార్షపో్ య ఉుండేవాడు కాదు, సాక్ష్ిగా ఉుండేవాడు కాదు. అత్డు 

మార్ాడు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :మనమీ సాక్ష్యానిన మనసులో ఉుంచుకుని యేసు పునరుత్థా నథనిన వివర్షుంచడథనికి 

అవిశాిసులు పరతిప్ాదిసుత నన ఒక ముఖామ ైన సిధథుంత్థనిన పర్షశీలిదథద ుం. దీనిపేరు మూరఖ సిదథి ుంత్ుం. యేసు 

సిలువప  ైమరణ ుంచలేదని, కేవలుం మూరచప్ో యాడని చ పపడుం. డథ. గేర్ష హబెర్ాాస్ వివర్షసాత డు,  

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     ఈ మూరచ సిదథి ుంత్ుం 1700 లో పరజల మధా పరసిదిి  ప్ ుందిుంద.ి ఆ త్ర్ాిత్ 1800 

మొదట  భాగుంలో దథవీదు సాి ా వ్సస దీనిన ఖుండిుంచేవరకూ పరజలు దథనిన ఒపుపకునథనరు. దథనిన చర్షచుంచేుందుకు 

ముుందు, ఆకాలుంలో వ ైధాుం కూడథ రుంగుంలో పరవేశిుంచిుందని మీకు త్ లుపుత్ునథనను. ఇదిగో, సిలువ మరణుం 

అనగా సిలువప  ైఊపిర్ాడక చనిపో్ వడుం. సిలువ మరణుం, యేసు కరసీుత  విషయుంలో గుుండ  గాయుం వలన 

కలిగషుంద.ి ఆయన ముుందే మరణ ుంచకుుంటే ఈ గాయుం చుంపుత్ుుంది. 
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మళ్ళు సాి ా వ్సస ను చూదథద ుం. వ ైదాుం సుంగతి అపపట క ిత్ లియక పో్ త్ే, సాి ా వ్సస ను మనుం కలిపిత్,ే ఇత్డు మూరచ 

సిదథి ుంత్థనిన గేలిచేశాడు. దథననుంగీకర్షుంచలేదు కచిచత్ుంగా వావహర్షుంచడుం లేదని విశివిధథాలయుం నుుండి 

ప నసను ఇచిచ పుంపిుంచేసారు. ఐత్ే యేసు జీవిత్ుం అనే దథనిన తిరసకర్షుంచథలనథనడు. మూరచలో 

పునరుత్థా నుదిన యేసుకాక బరతికునన యేసు కనబడత్థడు - దథన నలా వివర్షుంచథడు. 

యేసు సిలువప  ైమరణ ుంచి యుుండథలి. మరణ ుంచలేదు, సమాధిలో చనిపో్య యుుండథలి, చనిపో్ లేదు యేసు 

ర్ాతిని ద ర్షలుంచడుం అసాధాుం. అది సాధామే ద ర్షలుంచథడు. ఐత్ే, సాి ా వ్సస, కావలి వారునథనరని నమాలేదు. 

ఉనథనరని నమేావార్షకోసుం, అత్డు మర్ొక సిదథి ుంత్థనిన సృషిిుంచథడు. ఇకకడ సాి ా వ్సస కు ఒక సమసా. యేసు 

సిలువప ైన చనిపో్ లేదు. సమాధిలో చనిపో్ లేదు. ర్ాతిని దోర్షలుంచలేడు, యేసు శిషుాల వదదకు వచథచడు [టక్, 

టక్, టక్] త్లుపుప ై త్టాి డు. ఆయన ఎలా కనిపిసాత డు? ఆయన మానవుడు సిలువ శిక్ష, రకతగాయాలు మళ్ళు 

త్ రుచుకునథనయ. త్లలోుంచి కారుత్ునన రకతుం. జ్ఞత్ుత  కడగాబడలేదు. రకతుం చ మట కలిసిప్ో యాయ. 

పరకకలోని గాయుం త్ రుచుకుుంది. వీపు వుంగషుంద,ి కుుంటుత్ునథనడు. రకతహీనత్ [టక్, టక్, టక్] "మృత్ులలోుంచి 

లేసాత నని చ ప్ాపనుకదథ!" 

మూరఖ సిదథి ుంత్ుంలో లేచిన కరసీుత  కాక, సజీవుదిన కరసీుత  ఉుండటమే సమసా అని సాి ా వ్సస చ బుత్ునథనడు. సాి ా వ్సస 

పునరుత్థా నథనిన నమాడుం లేదు కానీ శిషుాలు నమాారని గీహిుంచథడు. మూరఖత్ిుం మనలిన A నుుండి B కి 

చేరచదు. ఇలాుంట  యేసు లభిసాత డు, "పరభువా! లోనిక ిర్ా! కుర్ీచలో కూర్ోచ, నీళ్ుుందివుి, డథకిర్షన పిలువు". 

వేరు విధుంగా చ ప్ాపలుంటే, ఆయన లేచథడని చ పపడథనికి ముుందు శిషుాలు డథకిర్షన పిలిపిుంచి ఉుండథలి, 

ఎుందుకుంట ేపేత్ురు ఒక మూలలోుంచి అరుసుత నథనడు. "ఇదిగో నేనూ ఒక ర్ోజ్ఞన పునరుత్థా న శర్ీరుంత్ో 

ఉుంటాను". ఇది, యేసు పునరుత్థా నథనికి అధికుంగా జోడిుంచబడిుంది - విశాిసులు లేపబడత్రనే సుంగతి. ఇత్, 
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సాి ా వ్సస, చనిపో్యన విశాిసులు తిర్షగష లేసాత రని నమాడుం లేదు. సమాధి వదద  కావలి వారునథనరని యేసు 

పునరుత్థా నుడ  ైలేచథడని నమాడుం లేదు. ఐత్,ే శిషుాలు విశిసిుంచథరనకపో్ త్ే ఈ సదథి ుంత్ుం పనిచ యాదు. 

ఇకకడ సమసా ఏముంట,ే యేసు కేవలుం సపృహత్ప్ాపడని మనుం చ బిత్,ే శిషుాలు పునరుత్థా నుడ ైన యేసును 

చూశారనే వాదుం నిలువదు. 

***** 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :త్ర్ాిత్, యేసు కరసీుత  శిషుాలకు కలిగషన అనుభవానిన వివర్షసుత నన అవిశాిసులు 

నథలుగవ సహజ వివరణగా శిషుాలు యేసును చూసినటుల గా భరమపడినథరుంటునథనరు. ఇకకడ యేసు కరసీుత  

త్న శిషుాలకు మామూలు మానవ శర్ీరుంత్ో కనపడలేదు గానీ యేసును చూసినటుల  వారు 

భరమపడథా రుంటునథనరు. వినుండి. 

డథ. గేర్ష హెబెర్ాాస్:     భరమ సిదథి ుంత్ుంలో ఏద ైనథ లోపుం ఉననదథ? దీన్ల  ఉనననిన లోప్ాలు మర్ోదథన్ల  లేవు. 

మొదట  సమసా. ఒక సమూహములోని ఇదదర్షకర ఒకేసార్ష ఒకేరకుం భరమ కలుగదు. భరమ అనగా మనుం దథనిన 

దృడుంగా నమిా, దథనికి త్గషన మానసిక చిత్థర నిన రూప్ ుందిసాత ుం. ఇదదర్షకి ఒకే కల ర్ానటేల , ఇదదరు ఒకే రకుంగా 

భరమపడలేరు. కనుక, పలువుర్షకి యేసు కనిపిుంచథడని చ బుత్ుననట్లల త్ే, మొదట  క ర్షుంధీ 15:3 లోలా యేసు 

కనిపిసేత , అద ిభరమ కాదు, భరమ గుుంపులకు కలగదు. 

ర్్ుండవదిగా, శిషుాలు దథనిన నమాలేదు. లేఖనథలోత ప్ాటు మనసతత్ి శాసత రజ్ఞు లు అుందరూ కూడథ, యేసు సిలువ 

శిక్ష త్ర్ాిత్ శిషుాలెవిరూ సుంత్ోషుంగా ఉుండలేరని అుంగీకర్షుంచథరు. పిరయమిత్ుర డు, జీవన్ప్ాధి, సమసతుం 
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నథశనమయాుంది. వారు పునరుత్థా నథనిన ఎదురుచూసూత  ఇలాుంట  దృశాానిన చూశామను కుుంటునథనరు కనుక 

ర్్ుండవద,ి వార్ష మనసిపుపడు సర్షగా లేదు. 

మూడవద,ి అనినుంట కనథన ఘోరమ ైనది దీన్ల  అనేక వాకుత లు సమయాలు, సాలాలు. ఇకకడ పురుషులు సటత రలు 

ఉనథనరు. ఇుంట లో, వ లుపల, నడుసూత  నిలుచని, సమసతుం. సమసా ఏుంటుంటే, ఇుంత్ముంది పరజలోల  పరతి 

ఒకకరూ, వాకితగత్ుంగా ఒకేరకమ ైన భరమకు లోనయాారన ేసుంగతిని నమాడుం చథలా కషిుం. ఈనథడు మనుం 

భరమపడేవాళ్ునే చూడము. ఆనథడు వార్షక ికోర్షనుంత్న ేభరమ కలిగషుంద.ి ఇదే ఇకకడ ప దద  సమసా. 

నథలుగవ సమసా, వారు నిజుంగానే భరమ పడినట్లల త్,ే శూనా సమాధి విషయుంలో కూడథ సమసా వసుత ుంది. 

సమాధి కాలీగా ఉుండదు. కనుక నథయకులు, మనకు ఇకకడ ఒక సమసా ఉననదనథనరు. ఐత్ే, విమరశకులు 

ఏబెైధినథల త్ర్ాిత్ శవుం ఎలాగుుంటుుందని అడిగారు. ఐత్ే ఇదేమీ ప దద  సమాధి కాదు. శవుం సిలువ 

వేయబడినటుల ుంటుుంద.ి ఇదిగో చీలలు. ఈయన యేసు, వాదుం ఎగషర్షపో్ త్ుుంది కనుక శూనా సమాధి భరమకు 

మరణఘాత్ుం. 

భరమలు జీవిత్థలను మారచవు. కలకలానికి మారచలేవు. నథ సేనహిత్ులోల  ఇదదరు భరమలు కలుగుత్ునన 

వాకుత లను పర్షశీలిసూత , పరజల మనసుసలో ఉనన ఆ భరమలిన బాగుచేయగలిగారు. దథనిని సర్ష చేసేలా వార్షత్ో 

మాటలాడ,ి భరమలోల ుంచి వార్షని బెైటకు తీయగా వారు ఇలాగానథనరు. త్పుపను నిరూపుించథరు. పరజలుంటారు, 

"అలాుంట  పనులు జరగవు నథ సేనహిత్ులు చూడలేదు వాలుల దథనిన చూడక పో్ త్ే, త్థము దథనిన చూడలేదనే 

సుంగతిని వాళ్ళు ఇత్రులత్ో చ బుత్థరు. ముఖాుంగా పునరుత్థా నుం వుంట  విచిత్రమ ైన సుంగతిని వారు జీవిత్థలిన 

మార్ాచరు. 
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ఇది సమసాలునథనయ. ర్్ుండిుంట ని త్ిరగా చ బుత్ునథనను యాకోబు, ప్ౌలు. వార్షని మనసుస సిామిత్ుంగా 

లేదు. యాకోబు, విశిసిుంచిన శిషుాడు. పలుల నూరడుం మాని, పునరుత్థా నుడ ైన త్న సో దరున నలా 

అుంగీకర్షసాత డు? యూదథమత్ Ph. D. పుండిత్ుడు ప్ౌలు క్రసైతవ సిదథి ుంత్థలను నమిా మిషనర్ీగా 

మార్షపో్ వడథనికి ఏది కారణుం? వార్షలో ఏ ఒకకర్్రనథ పునరుత్థా నుడ ైన యేసును చూడథలని ఆశిుంచథరని 

చ పపలేము. 

 ఏడు విమరశలు, క ుంచుం ముుందుక్లాద ుం. అనేక సమసాలునథనయ. ఐత్ే మతి భరమకు సుంభుందిుంచిన 

సమసాలిన చ బుత్ునథనను. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :మతి భరమ సిదథి ుంత్థనిన తిరసకర్షుంచేుందుకు మర్ొక ముఖా కారణ ముుందని డథ. 

క్రైగ్ చ బుత్ునథనడు. వినుండ.ి 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  మతిభరమ సిదథి ుంత్ుంలోని మర్ొక సమసా ఏమిటనగా అద ిసర్షగా వివర్షుంచలేక 

పో్ త్ునథనది. పరత్ాక్షత్లకు వివరణగా దథనిన అుందిుంచథరు. ఐత్ే, యేసు లేచథడని శిషుాలెుందుకు 

నముాత్ునథనర్ో అద ివివర్షుంచడుంలేదు. చూడుండ,ీ మరణుం త్వాత్ జీవుం గుర్షుంచిన యూదుల విశాిసానిన 

దృషిిలో ఉుంచుకుుంటే, మరణ ుంచిన నీతిముంత్ుల ఆత్ాలు, అుంత్ాకాలుంలో యేసు పునరుత్థా నుం వరకు 

పరలోకుంలో ఉుంటాయని నముాత్ూ, యేసు చనిపో్యన త్ర్ాిత్ పరలోకుంలో, అబరహాము ర్ొముాన ఆనుక ని 

ఉనథనడనేవారు. కనుక, వారు యేసును గుర్షుంచి భరమ పది యుుంటే, దేవుడు యేసును హెచిచుంచి, అుంత్ా 

కాలుంలో పునరుత్థా నుం జర్షగ ేవరకు పరలోకుంలో ఉుంచుకునన దరశనథనిన త్థము చూశామనేవారు. ఐత్ే అధిక 
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పక్షుం యేసు పరలోకుం వ ళ్ళుడని ఊహిుంచి చ బుత్ునథనమనేవారు, యేసు పరలోకుంలో మహిమ 

పరచథబడినథడనేవారు. మృత్ులోల ుంచి లేచథడని చ పేపవారు కాదు. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :యేసు కరసీుత  పునరుత్థా నుం గుర్షుంచి క్రైసతవేత్తరులు పరతిప్ాదిసుత నన చివర్ష సహజ 

సిదథి ుంత్ుంఏమిటనగా, గాీ కు- ర్ోమను పుర్ాణథలోల  దేవుళ్ళల  చనిపో్య తిర్షగష లేచిన కధలత్ో యేసు కదథ పో్ లి 

ఉననదనథనరు. ఈ మరామత్థలలోని కధలను క్రైసతవులు అనుకర్షసుత నథనరనథనరు. నిజానికి, పేత్ురు జ్నినుంగ్స 

పరత్ేాక ABC  కారాకమీుం 'The S earch for J esus ' లో క ుందరు పుండిత్ులు దేనీన పరతిప్ాదిుంచథరు. 

సాక్ష్యాధథర్ాలు ఇది త్పపని నిరూపిసుత నథనయని డథ. క్రైగ్ వివర్షసుత నథనరు. 

డథ. విలియుం లేన్స క్రైగ్, :  ABC  కారాకమీ చరచలో ప్ాలగ్ నన ఒక పుండిత్ుడు, గీీకు - ర్ోమను పుర్ాణథలోల  

దేవుళ్ళు చనిపో్య తిర్షగష లేచిన కధలుననుందున, వాిట ని బట ి  పరధమ శిషుాలు యేసు లేచథడని 

చ పిపనపుపడు, నేన ుంత్గాన్ ఆశచరాపో్యాను. నేన ుందుకు ఆశచరాపో్యానుంటే పుంద మిాదవ శత్థబదుం 

చివర్షలోనూ, ఇరవ ైయావ శత్థబదుం ప్రా రుంభుంలోనూ 'మత్థల చర్షత్ర' అని చ పపబడిన సదిథి ుంత్ుంలో, ఈ ఆలోచన 

పరజల మధా ఎుంత్గాన్ విసతర్షుంచి పేరుపరఖాాత్ులిన ప్ ుందిుంది. ఐత్ే ఈ ఆలోచన త్ిరలో అణ గషపో్ య, క ీత్త  

నిబుంధన పుండిత్ులు పరపుంచ వాాపతుంగా దీనిని పూర్షతగా వదిలివేశారు. కనుక గాీ కు- ర్ోమను పుర్ాణథల 

ఆధథరుంగా, శిషుాలు యసు లేచథడని నముాత్ునథనరనే వాదుం పో్ ర్షతగా త్ుపుపపట ిప్ో యుంది. 

సాధథరణుంగా, నజర్ేయుడ ైన యేసును అరిుం చేసుకోవాలుంటే గాీ కు- ర్ోమను పుర్ాణథలు కాక, మొదట  

శత్థబదపు, ప్ాలసటతనథ, యూదథ సిదథనథత లను యూదథ మత్పు నేపధాుంలో అధాయనుం చేసినపుపడే, 

నజర్ేయుడ ైన పరవకతను సర్షగా్  అరిుంచేసుకోగలమని ఈ కాలపు క ీత్త  నిబుంధన పుండిత్ులు పూర్షతగా గుర్షతుంచథరు. 
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యోధులు మరలా యేసు కరసీుత ను అుంగీకర్షుంచడుం, యేసు కరసీుత  యూదుడని గుర్షతుంచుండి ఈ సత్థానిన గట ి గా 

నిరూపిసుత ననద.ి 

ఐత్ే మత్థల చర్షత్ర అనే వాదుం యష్=నడుకు క్ష్ీణ ుంచిుంద?ి ముఖాుంగా ర్్ుండు కారణథలు. మొదట ది సమాుంత్ర 

కధలనీన అబదథలు. నిజానికి, గీీకు - ర్ోమను పుర్ాణథలలో, పునరుత్థా ననికి, శూనా సమాధికి సుంభుందిుంచి 

సమాుంత్ర కధలు లేవు. చనిపో్య మళ్ళు లేచే ఈ దేవుళ్ుకు, చథర్షతిరక పురుషులకు పో్ లిక లేదు. మొకకల 

ప రుగుదల వుంట  పుర్ాణ చిహానలు వీరు. మొకకలు వేసవి కాలుంలో ఎుండిపో్ య చనిపో్ త్థయ. త్ర్ాిత్ వర్ాి లు 

కురవగానే అవి మరల చిగుర్షుంచి లేసాత య. ఈ పుర్ాణ దవేుళ్ును చథర్షతిరక పురుషులత్ో పో్ లుసుత నథనరని 

అనుకోకూడదు. నిజానికి ఈ దేవుళ్ుకు పునరుత్థా నుం త్ోట  సుంబుంధుం లేదు. త్ుముాజ్, అడోనిస్, ఒసిర్షస్ 

వుంట  దేవుళ్ళు చనిపో్యన త్రువాత్, మృత్ులోల ుంచి సజీవులుగా ర్ాలేదు. ఇుంకా త్ర్ాితి జీవిత్ుంలోనే 

ఉనథనరు. కనుక ఈ దేవుళ్ళు, శూనా సమాధికి, యేసు పరత్ాక్షమ ైన కధనథనికి ఆయన పునరుత్థా నథనికి 

సమాుంత్రుంగా ఉనథనమని చ పపడుం ఆ సుంగతి. 

ర్్ుండవడిగా ఈ పుర్ాత్న పుర్ాణ కధలకు ఆది శిషుాలకు ఎటువుంట  సుంబుంధుంలేదు. చూడుండి, యూదుల 

మత్ుంలో కనిపిుంచ ేఈ మరా కధలను వారు ఎుంత్గాన్ అసహిాుంచుకుుంటునథనరు. అవి ద ైవ దూషణ 

చేసుత నథనయని సనథత్నులనథనరు. నజర్ేయుదిన యేసు మృత్ులోల ుంచి లేచథడని ఆదిమ యూదులు 

మనసూపర్షతగా, అనుమానుం లేకుుండథ నముాత్ునథనరు. ఎుందుకుంటే వారు ఒసిర్షస్, అడోనిస్, హరూకలస్ ల 

గుర్షుంచిన కధలిన వినథనరని చ పపడుం, మీరు చనిపో్యన E . T మరలా బరతికినటుల  చూపిన E . T సినిమాను 

చూస,ి చనిపో్యన మీ సేనహిత్ుడు మరల బరతికాడని నమాాడ ముంత్ వ ర్షీత్నుం. ఈ కలిపత్ కధలిన నమిా 
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యేసు మృత్ులలోుంచి లేచథడని శిషుాలు విశిసిుంచి, ఆ విశాిసుంలోని సత్థానిన దృవీకర్షసూత , చిత్రహిుంసలత్ో 

కూడిన మరణుంలోక ివ ళ్ుడథనికి వారు సిదిపడథా రని చ పపడుం, చర్షత్ర పరుంగా నిజుంగా హేళ్న కరుం. 

డథ. జాన్స ఆుంకర్ బర్్:    :నేడు, ర్్ుండు రకాల పరజలు మాత్రమే ఈ కారాకమీానిన T. V. లో చూసుత నథనరు. 

యేసును అుంగీకర్షుంచి పూర్షత విశాిసానిన ఆయనప  ైనిలిపిన వారు. లేదథ నిలపని వారు. యేసును ఈ ర్ోజ్ఞ 

విశిసిుంచథలనుకుుంటే, మీలో కియీను జర్షగషుంచి, మిమాలిన క్షమిుంచ మనుండ,ి అలా చసేాత నని వాగాద నుం చేశాడు. 

అద ేమీ కోర్షక ఐత్,ే మిమాలినపుపడు ప్రా రినలో నడిపిసాత ను నథత్ో ఏకరభవిుంచుండ.ి 

ఓ దేవా ననున నేను రక్ష్ిుంచుకోలేనని నథకు త్ లుసు. యేసు పరభువా! నీవు దేవుని కుమారుడవని, సిలువప  ై

నథ ప్ాప్ాలకు పర్షహారుం చ లిలుంచథవని, నమిాన వార్షని శుదీికర్షుంచథ గలవనీ గీహిుంచథను. నథప  ైనథకునన 

నమాకానిన ఇపుపడ ేనీప ైక ిమార్ాచను. ననున క్షమిుంచి నథలోకి రముా. నీవు మృత్ులలోల ుంచి లేచి మరణథనిన 

జయుంచగలవని నిరూపిుంచినుందుకు వుందనథలు. నినున విశిసిుంచి నీవే నథ రక్షకుడవని అుంగీకర్షసుత నథనను. 

యేసునథముంలో ఆమ న్స! 

మీరు ఇలా ప్రా ర్షిుంచి ఉననట్లల త్ే, దేవుడు మీ హృదయానిన చూసి మిముాలను క్షమిుంచి, నిత్ా కాలుం మీరు 

ఆయనత్ో గడిపేలా చేసాత డని బెైబిలు మనకు చ బుత్ుననది. పరభువు నథమమున ప్రా ర్షిుంచిన వారుందరూ త్పపక 

రక్షణ ప్ ుందుదురు. మీరు చసేిన పని దేవుడు చేసిన పని ఇదే. 

 

***** 

మా మర్షనిన టీవీ పో్ర గాీ మలిన  చూసేుందుకు ఉచిత్  John Ankerberg Show App చ సుక ుండ ి
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"యసేు కరసీుత ను అుంగీకర్షుంచడథనికి ప్రా ర్షాుంచు" @ JAshow.org ను 
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చటినూగా, TN 37414 అమ ర్షకా. 
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