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WLC15-1-2-TE 

దేవుడున్నాడన?  దేవుడున్నాడు అనుటకు రుజువులు - కారయకరమం 2 

అన్ౌనసర్: ఈరోజు జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో "దేవుడున్నాడన?" ఐదుగురు అమెరికానుకలలో ఒకరు తనము 

న్నస్తి కులమని, సరవ సందహేులమని, లేక దనేికి చెందని వారమని ఇప్ుుడు చెప్ుుకుంటున్నారు.  దేవుడు 

ఉన్నాడన్ ందుకు ఐదు మంచి కారణనలను ప్రజలకు చెప్ుమని న్ ను, డన. విలియం ల ైన్ క్రైగ్ ను 

అడుగుతున్నాను. 

అన్ౌనసర్: డన.  విలియం లేన్ క్రైగ్, ఈ ప్రప్ంచవాాపి్ంగా అన్ క ప్రముఖ యూనివరిిటీలలో సుప్రస్తదుు ల ైన 

ప్లువురు న్నస్తి క ప్ండితులతో లోతుగా చరచలు జరిపారు. డన. క్రైగ్ ఇంగాల ండులోని బిరిమంఘ ం 

విశ్వవిదనాలయంలో తతవశాసిరములో Ph.D ప్టటా ను, మునిచ్ విశ్వవిదనాలయంలో వ దనంతవిదాలో డనకారు 

ప్టటా ను ప ందిన వాకిి.  జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  లోని ఈ ప్రతేాక కారాకరమ నికి మిమమలిా ఆహ్వవనిసుి న్నాం. 

***** 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఈ కారాకరమ నికి ఆహ్వవనిసుి న్నాం. న్న పేరు జాన్ ఆంకర్ బర్్ దీనిని 

చూసుి నందుకు వందన్నలు. మీరిప్ుుడు చూసుి నా కారాకరమంలోని సమ చనరం ఎంతో ముఖామెైనది. న్ టి 

అతిథి డన. విలియం లేన్ క్రైగ్ లోకంలోని ప్రధనన వ దనంత ప్డితులలో ఒకరు. ప్రప్ంచ వాాపి్ంగా అన్ క ప్రతేాక 

విశ్వవిదనాలయ లలో ప్లుమ రుల  ఈయన సుప్రస్తదుమెనై న్నస్తి కవాద ప్ండితులతోను, వ దనంతులతోను 

చరచలు జరిపత ప్రసంగిసూి  ఉన్నారు. బిల్, మీరీ రోజు ఇకకడికి వచిచనందుకు సంతోషం. ప్రఖ ాత న్నస్తి క వాడ 

ప్ండితులతో, దేవుడు ఉన్నాడన? న్నస్తి కతనవనికీ క్రైసివ విశావసానికి మధ్ా వ తనాసం ఏమిటి? 
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దేవుడున్నాడనడననికి మంచి సాక్ష్యాదనరాలున్నాయ ? - ఇల ంటి అన్ క అంశాలను చరిచంచనము. 

దేవుడున్నాడనడననికి మీరు నముమతునా ఐదు కారణనలను మ తో ప్ంచుకొమమని కోరుతున్నాము. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: మంచిది, జాన్, దేవుడున్నాడని ఊహ ంచి చెప్ుడం మ నవుల అనుభవాలప ై 

ఆధనరప్డి ఉన్నాదని న్ ను నముమతున్నాను. ఉదనహరణకు, ఈ జగదుతుతిికి దేవుడే ఉతిమమెైన వివరణ. 

ర్ండవదిగా, జాా నయుకిమెైన జీవులు ఈ లోకంలో ఉండడననికి దేవుడే ఉతిమ వివరణ. మూడవది, బటహామెైన 

న్ ైతిక విలువలు, బటధ్ాతలు ఈలోకంలో ఉన్నాయంటే దననికి కారణం దేవుడు ఉండటమే. న్నలుగవదిగా యేసు 

కీరసుి ను గురించిన చనరితరక అంశాలు దేవుడు ఉన్నాడని మనకు తెలుప్ుతున్నాయ. చివరిగా, ఐదవ అంశ్ం, 

దేవుణణి  వాకిిగతంగా తెలుసు కుని అనుభవించగల. ఈ అంశాలనిాటినీ కలిపత చూస్ేి  దవేుడున్నాడని 

నమమడననికి బలమెైన ఆధనరాలు కనిపతసుి న్నాయ. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది మొదటి అంశ్ంతోటి పరా రంభిదనద ం. మొదటిది - జగతుి  పరా రంభం. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఆధ్ునిక బో తిక శాతరమును గురించిన అదుుతమెైన అంశ్మేమిటంటే, ప్ురాతన 

శాసిరవ తిలకు వాతిరేకంగా, ఈ జగతుి  గతంలో నితామెైనది కాదని, ప్రిమిత కాల నిక ిముందు ఇది 

పరా రంభమెైనదని ఆధ్ునిక స్ నైుి చెబుతుంది. నక్షతర మండల లను మొతింగా జగతుి ను అధ్ాయనం చేసుి నా 

ఆధ్ునిక స్ ైనుి ప్రయోగాలు, ఈ జగతుి  14 బిలియనుల సంవతిరాల కిరతం జరగిిన 'Big Bang' అన్  

సంఘటన తోటి మొదలయందని చెబుతున్నాయ. 

ఈ స్తదను ంతం ప్రకారం మహ్వ విషో ుటనం సంభవించి నప్ుుడు ప్దనరుం, శ్కిి, రోదస్త, కాలం ఇవనీా ఒకక  

క్షణంలో ఇకకడ ఉనికిలోనికి వచనచయన్  సంగతిని మ మూలు మనుషులోల  ఎకుకవ మంది అరుం చేసుకోలేక 
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పో తున్నారనుకుంటటను. కనుక శూనాంలోంచి జగతుి  ఉతుతిి అయనటుల గా మహ్వ విషో ుటనం సూచిసుి నాది. 

ఐతే దీన్లల  సమసా ఏమిటనగా, శూనాంలోనుండి ఏదీ బ ైటకు రాదు. ఎల ంటి కారణం లేకుండన శూనాంలోనుండి 

ఈ జగతుి  ప్ుటిా ందని చెప్ుడం, ఇకకడ ఏదో  గారడీ జ్రిగిందని చెప్ుడం వంటిదే. ఇందరజాలికుడు టోపీలోనుంచి 

కుందేలును ల గితే కనీసం అకకడ ఇందరజాలికుడున్నాడు, టోపీకూడన ఉంది. ఐతే న్నస్తి కవాదం, ఈ జగతుి  

ఎల ంటి కారణం లేకుండన శూనాంలోనుంచి ఒకక క్షణంలో బ ైటికి దూకిందని చెబుతునాది. ఇది నిజంగా 

అసంభందం. కనుక మ నవ జాా న్ననికి మించిన కారణమేదో  ఈ జగతుి ను ఉనికి లోనికి తెచిచందని చెప్ుడం 

హేతుబదుంగా ఉంటుందని న్ ను తలుసుి న్నాను. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మీ అభిపరా య నికి సంబంధించి, బుడగను ఉప్యోగిసూి  మరొక మంచి 

ఉదనహరణ నిచనచరు. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఈ మహ్వ విషో ుటన ఉదనహరణలో, ముందుకాలంనుండే ఉనా శూనా రోదస్తలోక ి

జగతుి  విసాి రించడం లేదన్  సంగతిని ఇకకడ మనం తెలుసుకోవడం చనల  ముఖాం. ఈ నమూన్నను 

చూపతంచినప్ుుడు రోదస్త, కాల లు ర్ండూ మహ్వ విషో ుటన సమయంలో కలిస్త పో తుంటటయ. ఈ అంశానిా 

కనుల ముందు చూపతంచేందుకు బుడగ ఉప్రితలంప ైన బొ తని లు అతికించబడి ఉనా బుడగను మీరు ఊహ ంచు 

కోవాలి. బొ తని లు అతికించి ఉనాందున, బొ తని ల యొకక ఉప్రితల నికి అనుగుణాంగా అవి మొదటోల  కదలవు. 

ఇతో దనన్లల కి గాలి నూదుతుండగా, ప ైన అతికించిన బొ తని లు దూరంగా జరిగిపో తుంటటయ. ఎందుకంటే బుడగ 

ఉప్రితలం విసిరిసుి నాది. బుడగ ఉప్రితలం మన మూడు కొలత ప్రిణనమ ల రోదస్తల  ఉంటుంది. రోదస్త 

విసిరిసుి ండగా నక్షతర మండల లు ఒకదననికొకటి దూరంగా జరిగిపో తనయ. అనగా ఈ విసిరణను మనం 

కాలంలో చనల  దూరం వ నక్ళ్లల ప్రిశీలిస్ేి , ఈ నక్షతర మండల లు దగ్రగా, మరింత దగ్రగా జరుగుతూ, 
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అనంతమెైన గతంలో ఎకకడో  ఒకచోట, ఈ మొతిం జగతుి  ఒకేఒక చినా చుకకల గా కుదించుకునిపో య, దనని 

ఉనికి లేకుండన పోయందని మనం గురిించనలి. కనుక, ఈ జగతుి  14 బిలియను సంవతసరాల కిరతం 

శూనాంలోంచి పరా రంభమయాందని, జగతుి  పరా రంభ దశ్ను ప్రిశీలించే శాసిరజాులు వివరిసుి న్నారు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఔను. మ మూలు మనుషులు దీనిా Web Site లలో చూసుి ంటటరు. స్ ైనుి 

ప్తిరకలను, మ మూలు ప్తిరకలను కూడన చదివి ఈ అంశానిా గురించిన వివరాలను తెలుసుకుంటటరు. ఇకకడ 

స్ ైనుి వ దనంతులు మనం చూసూి న్  ఉండనలని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఇది నిజంగా శూనాం కాదు గాని 

ఈ శూనాంలో నిజంగాన్  ఏదో ఉనాది. ఈ స్తదను ంతం చెబుతునా అంశ్ం నిజంగా ఇది కాదు. వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ప్రజాదరణ ప ందిన ప్ుసికాలలోను, Television కారాకరమ లలోను ఈ జగతుి  

యొకక పరా రంభటనిా గురించి కావంటం మెకానిక్సి లో ప్లురకాల ప రపాటు అభిపరా య లను వ ళ్లబుచనచరు. 

కావంటం మెకానిక్సి లో శూనా సథలంలోకి ముకకలను ఉనికిలోకి తేవచుచనని చెప్ుబడుతునాది. కనుక 

శూనాంలో నుండి దేనిన్ల ఓకే దననిని మనం తీసుకురావచుచనన్  మ ట నిజమేనని మనం ప్ూరిిగా 

నమమవచుచను కనుక, జగతుి  ఎల ంటి కారణం లేకుండనన్  శూనాంలో నుండి వ లుప్లికి ప్ుటుా కురాగలదు. 

ఐతే భౌతిక శాసిరం లోని శూనా సథలం నిజంగా శూనాంగా లేదన్  సంగతిని వీరు వివరంిచలేక పోయ రు. 

మ మూలు మనుషులు తలంచే శూనాసథలంల గా ఇది లేదు. కావంటం శూనామనగా శ్కిి నిండిన సముదరం. 

ప్రకృతి సూతనర లతో నియంతిరంచబడే అలల కలోల లమెైన చలనం. దీనిా శూనామనడననికి కచిచతంగా వీలు లేదు. 

కనుక జగతుి  పరా రంభమెైన మొదటి సాథ యలో నుండి, జగతుి  ఉనికిలోకి వచిచన స్ కనులోనుండి 

ఉదువించిందని చెప్ుడననికి వీలు లేదు. ఈ కావంటం శూనా సథలమన్  స్తథతి అనంతమెనై గతంలోకి వ ళ్లడం 
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కుదరదన్ దే ఇకకడ ముఖామెైన అంశ్ం. దీనికొక పరా రంభమునాది. కనుక, జగతుి  పరా రంభం ఎల  వసుి నాది. 

ఏది జగతుి ను తీసుకుని వచిచంది?   

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : దేవుడున్నాడన్ ందుకిది మంచి కారణమెల గయాంది? 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: చూడండి, ఈ జగతుి  ప్రిమితులు లేని ఒక మరెుగ్రన కారణననిా చూపతసుి నాది. 

ఇల ంటి కారణంతో ఎటువంటి అంశాలు ఉండనలని మనం లోతుగా ఆలోచించి చూస్ేి , వ దనంత ప్రంగా 

పరా ముఖామెైన అన్ క లక్షణనలను మనం కనుగొనగలం. ఉదనహరణకు, ఇది ఎల ంటి కారణంలేని ఒక అంశ్ంల  

ఉండనలి. అది సూథ లమెైనది కాకుండనను, అప్రధననమెైనది గాను ఉండనలి. ఎందుకంటే, జగతుి లోని ప్దనరాు నిా 

అది సృషతాంచింది. అది కాల తీతమెైనదిగా ఉండనలి. కాల నికి మించి ఉండనలి. ఎందుకంటే అది కాల నిసథల నిా 

కూడన సృషతాంచింది. కనుక దననికి ఎల ంటి మ రుు ఉండకూడదు. జగతుి ను ఉనికిలోకి తీసుకురాడననికి అది 

అతాధికమెైన బల నిా కలిగి యుండనలి. అంతేకాకుండన, ఇది వాకిిగతంగా యుకింగా కూడన కనబడుతునాదని 

చెప్ుగలను . ఎందుకు అల ? చూడండి, శాశ్వతంగా, కాల తీతంగా, నితాంగా ఉనా ఒక కారణంలోంచి ఐహ క 

సంబంధ్మెైన ఫలితననిా ప ందడమెల గని వివరించగల ఒకే ఒక మ ర్ం ఇదే. య ంతిరకంగా ప్నిచేస్ే ప్రిస్తథతుల 

ప్రమెైనదెైతే, ఒకకసారి ఫలితం కూడన లభించనలి. ఈ ప్రిస్తథతులు శాశ్వతంగా, నితాకాలంనుండి అకకడ ఉండి 

ఉండనలి. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఊ. నీరు ఘనీభవించడం గురించిన  మరొక ఉదనహరణ చెపాురు. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఔను . ఉదనహరణకు నీటిని తీసుకోండి. సున్నా డిగీర కిరందికి ఉషిో గరత దిగిపో తే నీరు 

వ ంటన్  గడడకటిా పో తుంది. శాశ్వత గతంలోనుండ ికూడన ఉషిో గరత సున్నా డిగీరల కిరందన్  ఉంటే, నీరు శాశ్వత 
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గతంలోనుండి నీరు ఘనీభవించడం పరా రంభమవవడం అసాధ్ాం. కనుక, శాశ్వతమెైన నితామెైన కారణం నుండి. 

ఐహ కమెైన ఫలితప్ు పరా రంభటనిా ఎల  ప ందగలరు? దీనిక ిన్ ను ఒకే ఒక జవాబును మ తరం చెప్ుగలను. 

కారణం వాకిిగతమెైనదెైత,ే సవయం నిరియం తీసుకున్  శ్కిి దననికి ఉనాటలయతే ఎల ంటి ప్ూరవ నిరియం 

నిబంధ్నలు లేకుండన అది కొతి ఫలితననిా సృషతాంచగలుగుతుంది. ఉదనహరణకు, నితాకాలంనుండి కూరుచనా 

వాకిి తలిస్ేి  లేచి నిలువగలడు. కనుక, నితనా కారణం నుండి ఒక కొతి ఫలితం ఉదువించగలదు. కనుక మనం 

జగతుి  యొకక సరోవతృషిమగు కారణం వదదకు మ తరమే కాక, దనని సృషతాకరి వదదకు కూడన తీసుకు 

రాబడుతున్నాం. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఇది చనల  చకకని అంశ్ం బిల్.  దేవుడున్నాడని చెపేుందుకు ర్ండవ కారణననిా 

ప్రిశీలిదనద ం. జగతుి లోని సంకిలషా కరమం జాా నియ ైన రూప్శిలిుకి చూపతసుి నాదన్నాడు. వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఈ జగతుి  పరా రంభంలో ప్రిస్తథతులు ఎల గునాప్ుటికి తగినంత సమయం, కొంచం 

అదృషాం దొరికిత,ే మనల ంటి జాా నమునా పరా ణులు గతంలో చనల  ఏళ్ళ కిరతం ఉండేవని తెలుసుి ండేవారు 

దననికి బదులుగా, గత య భ ై సంవతిరాలలో ఈ జగతుి లో జాా నయుకిమెైన పరా ణుల మనుగడకు, బిగ్ బటంగ్ 

విషో ుటనంలో మొదట ఉనా సంకిలషామెైన మరియు సునిాతమెైన సమతులాతయే కారణమని కనుగొనా 

తరువాత శాసిరజాులు ఎంతో ఆశ్చరాపోయ రు. నిజానికి సృషతా  పరా రంభంనుండి, జాా నయుకిమెైన పరా ణులు ఈ 

లోకంలో మనుగడ సాగించడననికి తగిన విధ్ంగా ఈ కచిచతమెైన సవర కలునలోని ల లితనానిా మనం 

ఊహ ంచలేము. ఈ సవరకలున ల లితనానిా మీకు వివరించడననికి, దనని బరహ్వమండతనవనిా తెలుప్డననికి మీకు 

కొనిా సంఖ ాలిా చూప్ుతున్నాను మొతిం జగతుి  చరితరలో స్ కనల  యొకక సంఖా బిగ్ బటంగ్ వరకు మనం 

వ నకుక వ లిల గమనిస్ేి , అది 1018, మొతిం జగతుి  చరతిరలో అది 1018 స్ కనుల , అనగా ప్ది ప్రకకన 18 సున్నాలు 
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చనల ప దద  సంఖా. మనకు తెలిస్తన మొతిం జగతుి లోని అణువుల ముకకలు దనదనప్ు 1080 అని 

చెబుతున్నారు. 

ఇప్ుుడీ సంఖాలను మనసులో ఉంచుకుని దీనిా ఆలోచించంచి చూడండి: ఈ జగతుి లో పరా ణులు బరతకాలంటే 

భటమ ాకరషణ శ్కిిని, Atom లోని బలహీనశ్కిిని సునిాతంగా 10 క ివంద Power వచేచల  చనల  జాగరతిగా 

అమరుచకోవాలి. జగతుి  వ గప్ు విసిరణను 10120 లో ఒక భటగానికి శ్ృతిచేయబడి ఉనాది. నియంతిరంచే 

జగదుతుతిి, అభివృదిు కి సంబంధించిన స్ ైనుి ఇకకడొక ఆశ్చరాకరమెైన సంగతి. కేవలం య దృచిచకంగా 

మ తరమే లభామయేా ప్ురాతన జగతుి యొకక అలు ఎంటోర పత స్తథతి, 10 కి దనని Power 1:1010(123)అని 

ఆకాిార్డ విశ్వవిదనాలయంలోని రోజ్ర్ ప న్లరజ్ ల కకకటిా  మనకు ఈ వివరాలను చెపాుడు. ఇది బరహ్వమండమెైన 

సాథ యలో ఉనాందున దీనిా వివరించేందుకు మ టలు చనలవు. 

శ్ృతి చేయడంలోని ఉదనహరణలు విభినాం అన్ కం కనుక భవిషాతుి లో స్ ైనుి వ రుగా అభివృదిు  చెందిన్న, అవి 

మ యమెై పో వడం మ తరం అసాధ్ాం. ఈ శ్ృతి శాశ్వతంగా నిలుసుి ంది. దీని ఉనికికి తప్ుక కొంత వివరణను 

ఇవవవలస్త ఉనాది. ఈ అంశానిా గిరించి వార స్తన ప్ుసికాలలో ముఖాంగా మూడు యుకిమెైన వివరణలను 

ఆయ  రచయతలు తెలిపారు. మొదటిది పరా కృతిక సంబంధించిన అవసరం. ఇది ప్రకృతి స్తదను ంతనల వలన. 

వీటికనిాటికీ కొనిా విలువలుండనలి. ర్ండవది కేవలం య దృచిచకమెైనది మ తరమే. మూడవద,ి జాా న 

యుకిమెైన రూప్కలునప ైన ఆధనరప్డి ఉనాది. పరా ణనలు బరతికే విధ్ంగా ఎవరో ఒకరు ఈ జగతుి కు 

రూప్కలున చేశారు. 

దీనిలోని సంశ్ా ఏమిటనగా, ప్రకృతి అవసరత, య దృచిచక మనబడే ఈ ర్ండు వివరణలు యుకిమెైనవిగా 

కనప్డటంలేదు. ఈ నిరంతర తరాలు, ప్రిమ ణనలకు కొనిా విలువలు తప్ుక ఉండనలని, ప్రకృతిలోని 
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స్తదను ంతనలు ఏవీ ఖండితంగా మనకు చెప్ుడం లేదు. వీటిని కారణయుకింగా ఎదురొకన్  అవకాశాలు కూడన 

చనల  తకుకవ గాన్  ఉన్నాయ. కనుక, జాా న యుకిమెైన రూప్కలున ఒకకటే దీనికి తగిన వివరణ ప్లువురు 

శాసిరవ తిలు కూడన ఇదే సంగతిని చెపాురు. ఉదనహరణకు ప్రముఖ ప్రకృతి శాసిరజాుడు పౌల్ డేవిస్, "ఈ జగతుి  

ఎంతో జాా నయుకింగా ఆశ్చరాకరంగా రూప ందించబడిందని న్న ప్రిశోధ్నలలో కనుగొనా తరువాత ఇది కేవలం 

ఒక మృగ సతామని న్ ను అంగీకరించలేక పో తున్నానని ఆ ప్రముఖ ప్రకృతి శాసిరజాుడు తన ప్ుసికంలో 

తెలిపాడు. న్నసా అంతరిక్ష అధ్ాయన శాల  మునుప్టి అధికారి రోబరా్ జాసాోో  దేవుడు ఉన్నాడన్ ందుకు స్ ైనుి 

ప్రిశోధ్నలలోంచి మనకు లభించిన ముఖామెైన సాక్ష్యాధనరం ఇదేనని కచిచతంగా చెపాుడు". 

కనుక మొదటి వాదననిా మనం ఇల  వివరించగలము:  

1. జగతుి  ఉనికిలోకి వచిచందంటే, ఈ పరా రంభటనికి తప్ుక ఒక కారణం ఉండనలి. 

2. జగతుి  ఉనికి పరా రంభమయాంది. 

3. కనుక జగతుి  ఉనికికి తప్ుక ఒక కారణం మునాది. 

ర్ండవ వాదననిా మనం కిరంది విధ్ంగా వివరించగలము. 

1. జగతుి  శ్ృతి నిరియం ప్రకృతి అవసరం వలనన్ల లేక య దృచిచకంగాన్ల లేక రూప్కలున వలలన్ల 

జరిగింది. 

2. ఇది ప్రకృతి అవసరం లేక య దృచిచకం వలన కాదు. 

3. కనుక, ఇది రూప్కలున వలన. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : సరే. దేవుడు ఉన్నాడని నమమడననికి మూడవ కారణం ఈ లోకంలో ఉనా 

బటహామెైన న్ ైతిక విలువలు అని మీరు చెపాురు. వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: జాన్, దేవుడు లేకపో తే, నీతి, అవినీతికి- మంచి చెడులకు బటహామెైన ప్రమ ణననిా 

కనుగొనడమన్ ది చనల  కషామౌతుంది. న్నస్తి కవాదంలో, న్ ైతిక విలువలన్ వి జీవప్రిణనమ ప్రకిరయకూ, సమ జ 

నియంతరణకు కేవలం సహ్వయం మ తరం చేసాి య. క్నడనలో జీవించిన న్నస్తి క స్ ైనుి వ దనంతి మికాయేలు రూస్ 

నీతి అన్ ది జీవశాసాి ో నికి సంబంధించినదని వివరించనడు. నీతి ఒక భరమ, న్ ైతిక విలువలు మనుగడకు, 

ప్ునరుతుతిికి సహ్వయ ప్డతనయ. వీటికి లోతెైన అరుం లేదు. కనుక సహజమెైన న్ తైిక వాదప్ు దృషతాలో ఈ 

లోకంలో బటహామెైన న్ ైతిక విలువలు, బటధ్ాతలు అన్ వి లేన్ లేవు. ఐతే దీనిలోని సమసా ఏమిటంటే, మన 

నీతి ప్రమెైన అనుభవంలో, బటహామెైన న్ ైతిక విలువలు, బటధ్ాతలు, వాటిని మనం తప్ుక ఆచరించనలని 

త ందర చేసూి  మన ప ైకి దూకుతున్నాయ. చినా పతలల లిా 'రేస్' చేయడం అంగీకారయోగామేనని చెపేువాడు, 

ర్ండును, ర్ండుతో కలిపతతే ఐదు వసుి ందని చెపేువానిల  ప రప్డుతున్నాడని, రూస్ కూడన మరోచోట 

ఒప్ుుకున్నాడు. కనుక ఇకకడ ప్రశ్ా - ఈ బటహామెైన న్ ైతిక విలువలకు బటధ్ాతలకు ప్ున్నది ఏమిటని మనం 

ప్రశిాంచుకోవాలి. జవాబు దేవునిలో లభిసుి ంది. దేవుడు ఉంటే. మంచీ, చెడులకూ, నీతికీ అవినీతికి న్నస్తి క 

వాదం సమకూరచలేని సరోవతురుషిమెైన బటహామెైన ప్ున్నది లభించగలదు. 

ఈ మూడవ వాదననిా మనం ఈవిధ్ంగా వివరించగలం. 
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1. దేవుడు లేకపో తే బటహామెైన న్ ైతిక విలువలు, బటధ్ాతలుకూడన నిలువవు. 

2. ఐతే, బటహామెైన న్ ైతిక విలువలు, బటధ్ాతలు లోకంలో ఉన్నాయ. కనుక తరక శాసిర ప్రంగాను, మన 

అవసరానిా బటిా . 

3. కనుక దేవుడు ఉన్నాడు. 

దేవుడున్నాడన్ ందుకు ఇది బలమెైన అంశ్మని న్ ను తెలుసుకో గలిగాను. ఎందుకంటే ఈ స్తదను ంతంలోని 

సతనానిా విదనారుథ లు గురిించగలుగుతున్నారు. వారికి విశ్వవిదనాలయ తరగతులలో శ్కిి, రోదస్త కాల లిా 

గురించి బో ధించనరు, దేవుడు లేకపోయనట్లల తే వీటనిాటకీి సంబంధ్ముంటుందని వారికి బో ధించబడింది. 

బటహామెైన న్ ైతిక విలువలన్ వి ఉండవు. ఐతే, అదే సమయంలో బటహామెైన న్ ైతిక విలువలున్నాయన్  

స్తదను ంతననికి ఆధనరమెైన ర్ండవ ఆలోచనను నముమతున్నారు. వారుతప్ుుల న్ ా వారుగా 

కనిపతంచనలనుకోవడం లేదు. సహనం, మరమం లేకుండన మ టటల డటం, పేరమల విలువలిా వారు 

గౌరవిసుి న్నారు. తమతో అంగీకరించని వారిని ఖండించనలంటే వార్ంతో భయప్డిపో తున్నారు. అది 

బటహామెైన విలువ అని తలపో సుి న్నారు. కనుక, నిజానికి వారు ఈ ర్ండు స్తదను ంతనలకు ఆధనరమెైన మ టప ై 

నమమకముంచనరు. ఐతే, వారు ఎనాడు నిజానిా గురించి ఆలోచించి హేతుబదుమెైన నిరియం తీసుకోలేదు. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : మంచిది బిల్, దేవుడున్నాడన్ ందుకు న్నల్వ మంచి కారణంగా, యేసు కీరసుి  

జీవితం, మరణం, ప్ునరుతని న్నల చరితర సతనాలను మనం తెలుసుకోవాలని మీరన్నారు. వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: చూడండి జాన్, నజరేయుడెైన యేసును ఏ కోణంలోంచి చూస్తన్న అదుుతమెైన 

వాకిిల గున్నాడు. చరితర ప్ురుషుడు యేసు కీరసుి . ఎవవరికీ మునుప నాడూ లేని దెవైాధికారంతో ప్రజల 
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ముందుకు వచిచ, దేవునికి బదులుగా ఆ సాథ నంలో తనన్  నిలబడి, ధెైరాముగా ప్రజలకు బో ధించనడని కరొ తి 

నిబంధ్న చరితర కారులందరు ఏక్స గీరవంగా అంగీకరిసుి న్నారు. తన మూలంగాన్  మ నవాళ్ల చరితరలోకి దేవుని 

రాజాం ప్రవ శిసుి నాదని యసేు కీరసుి  చెపాుడు. ఈ సతనానిా ప్రజల ముందు నిరూపతంచడననికి యేసు ఈ 

లోకంలో సంచరిసూి  అన్ క అదుుతనలను సూచక కిరయలను చేశాడు. ఐతే తనను దేవుడనని   చెప్ుుకునా 

మ టకు ముఖామెైన దుర వీకరణగా ఆయన ప్ునరుతని న్ననిా మనం తీసుకోవచుచ. యేసు నిజంగా 

మృతులలోంచి లేచినట్లల త,ే ఆయన తనను ఎవరినని చెప్ుుకున్నాడో  ఆయన్  అయుాండనలి. దేవుడు ఆ 

మ టను బటహ్వటంగా చేస్త చూపతంచనడు. ఐతే, యేసు కీరసుి  ప్ునరుతని న్ననిా ప్రజలు విశ్వసంతో 

నముమతున్నారని ప్లువు ప్రజలు తలుసుి నా సంగతి న్నకు తెలుసు. ఐతే, మునిచ్ విశ్వవిదనాలయంలో 

డనకారేటు చేసుి నా న్ నుా దీనిా అధ్ాయనం చేస్తన సమయంలో, న్ టి కరొ తి నిబంధ్న ప్ండితులలో ప్లువురు 

అంగీకరించిన బలమెైన సతనాలు నిజానికి న్నలుగు ఉన్నాయన్  సంగతిని గరహ ంచి నప్ుుడు న్ ను ఎంతగాన్ల 

ఆశ్చరాానికి లోనయ ాను; యేసు కీరసుి  ప్ునరుతని నం ఈ న్నలుగు అంశాలను చకకగా వివరిసుి నాది. 

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : అవ మిటో చెప్ుండి? 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: మొదటిది, యేసు కీరసుి ను స్తలువ వ స్తన తరావత, యూదుల సమ జ మందరిప్ు 

సభుాడు అరిమతియ యోస్పే్ు అను సజజనుడు యేసు దేహమును అడిగి సమ ధిలో ఉంచనడు. ర్ండవదిగా, 

స్తలువ స్తలువ వ యబడిన మూడవ దినం కొందరు స్ీి రలు సమ ధివదదకు వ ళ్లగా యేసు కీరసుి  దేహము 

సమ ధిలోప్ల వారికి కనబడలేదు. మూడవదిగా, ఆ తరావతి రోజులలో, చనల  మంది ప్రజలు మృతులలోంచి 

లేచిన యేసు కీరసుి ను అన్ క సందరాులలో, అన్ క సథల లలో, ఆయన సజీవునిగా వారతిో 

మ టటల డుతుండటటనిా చూశారు. ఇక న్నల్వది, ఆ కాలప్ు సాక్ష్యాధనరాలు ఏవిధ్ంగా ఉనాప్ుటికీ , యేసు 
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కీరసుి ను దేవుడు మృతులలోంచి లేపాడని ఆయన ప్న్ ాండుగురు శిషుాలు మనః సూూరిిగా నమమడం 

పరా రంభించనరు. ఈ వాసివాలను న్ టి కరొ తి నిబంధ్న చరతిరకారులలో అన్ కులు ప్ూరిిగా నిజమేనని 

అంగీకరిసుి న్నారు. వీటిని సరిగా ఎల  విమరించడమన్ దే ఇకకడ సమసా. ఈ న్నలుగు వాసివాలను  ఆ 

కాలప్ు ప్రతేాక్ష సాక్ష్యాలు చెపతున సంగతి అనగా దేవుడు, యేసును మృతులలోంచి లేపాడన్ దే ఉతిమ 

వివరణయని న్ ను నముమతున్నాను.   

ఇమోరీ విశ్వవిదనాలయంలోని ప్రముఖ కరొ తి నిబంధ్న ప్ండితుడు లూక్స జానిన్, ఆదిమ క్రైసివ ఉదామం 

ఆవిధ్ంగా ఉప ుంగడననికి, ప్రజల మనసులిా ప్రభటవితం చేస్త ప్ూరిిగా మ రిచవ యగల అదుుత అనుభవం 

తప్ుక అవసరమవుతుందని రాశాడు. సుప్రస్తదు  బిరటీష్ ప్ండితుడు N. T. ర్రట్, " యేసు కీరసుి  శూనా 

సమ ధిని తన వ నుక వదిలి సజీవునిగా లేస్ేిన్  గాని చరతిర కరునిగా క్రైసివ విశావసం వృదిు  చెందడననిా న్ ను 

సరిగా వివరించలేని ప్రిస్తథతి ఏరుడుతుందని" తన ప్ుసికంలో వార సాడు. 

కనుక, మేము ఈ వాదననిా ఇల  సంగరహంగా చెబుతున్నాము.  

1. నజరేయుడెైన యేసు కీరసుి ను గురించి దుర వీకరించబడిన న్నలుగు సతనాలు- గౌరవముగా 

సమ ధిచేయబడుట, ఆయన కాలీ సమ ధి, లేచిన తరావత ప్రజలకు కనప్డటం, యసేు కీరసుి  

ప్ునరుతని న్ననిా శిషుాలు నమమడం పరా రంభించడం.  

2. దేవుడు యేసును మృతలోంచి లేపాడన్  ఊహను మనం ఉతిమమెైన వివరణగా తీసుకోవచుచ. 

3. దేవుడు యేసును మృతులలోంచి లేపాడన్  వివరణతో మనం దేవుడు ఉన్నాడని నమమగలము. 

4. కనుక, దేవుడు ఉన్నాడు. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : సరే బిల్. దేవుడు ఉన్నాడని ప్రజలు నమమడననికి ఐదవ కారణం దేవుని యొకక  

ఆవాకిిగత అనుభవమని మీరు మునుప్ు చెపాురు. దననిని వివరించండి. 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: ఐదవ కారణం నిజంగా దేవుని ఉనికికి సంబంధించిన వాదం కాదు. వాదనలను 

ప్రకకన ప టిా . ఆయనను వాకిిగతంగా అనుభవించి, దేవుడున్నాడని గరహ ంచవచుచనని ఈ వివరణ ప్రజలందరికీ 

తెలియజేసుి నాది. బ ైబిలు కాలప్ు ప్రజలు దేవుణణి  ఇల గ ేతెలుసుకున్నారు. ప ర ఫ సరు జాన్ హ క్స చెపతునటుల గా, 

"వారికి దేవుడు మనసులోని ఒక ఆలోచన కాదు. ఆయనుా అనుభవించి తెలుసుకోవడం వలన వార ి

జీవితనలకు పరా ధననాత వచిచంది. ఐతే ఈ అంశ్మే నిజమెతైే, దేవుడున్నాడన, లేదన అన్  వాదనలు మనలను 

దేవుని నుండి దూరంగా తీసుకుని వ ళ్లల  ప్రమ దం కనిపతసుి నాది. మనం వాదనలప ైన దృషతాని కేందీరకరించి మన 

హృదయప్ు లోతులోల  మ టటల డుతునా దేవుని మ టను వినకుండన మ నుకో కూడదు. ఆలకించే ప్రజల 

వాకిిగత జీవితనలలోనికి దేవుడు ప్రవ శిసాి డు. దేవుని యొదదకు రండి. అప్ుుడనయన మీ యొదదకు వచుచనని 

బ ైబిలు చెబుతునాది". కనుక, మనం కేవలం వాదనలప ైన దృషతా  నిలప్క మన ప్రభువును వ తకాలి.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ఈ సంగతిని గురించి మునుప నాడూ ఆలోచించకుండన దీనిా గురించి 

ఆలోచిసుి నా వారికి మీరు ఇవవదలిచిన సలహ్వ ఏమిటి? 

డా. విలి్లయం లేన్ క్ర ైగ్: క్రసిైవ తిరునిగా ఈ సందేశానిా న్ ను మొదట వినప్ుుడు చసే్తన ప్నిని వారూ 

చెయ ాలని పోర తిహ సుి న్నాను. మొదట పరా రున చెయాండి. రాతిర వ ళ్ా ఒంటరిగా మంచం ప్రకకన మోకరించి, 

దేవుని ఎదుట పరా రున చసేూి  మీరు ఈ విధ్ంగా చెపాులి. "దేవా! నీవునాట్లల తే, న్నకు కనప్డండి. నీవునా 
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సంగతి న్నకు తెలియ లి" అనండి. ప్రతి దినం ఈ విధ్ంగా విడువకుండన పరా రున కొనసాగించండి. ర్ండవదిగా, 

వారు కరొ తి నిబంధ్న ప్రతిని కొనుకుకని న్నలుగు సువారిలలోని యేసు కీరసుి  జీవితననిా లోతుగా చదవాలి. 

యేసును గూరచిన సువారి కథలను చదివి ప్రశిాంచుకోవాలి. "ఈయన ఎవరు? తనను ఎవరినని చెపాుడో  

ఆయన నిజంగా ఈయన్ న్న? న్ ను దేవునితో వాకిిగత సంబంధ్ంలోకి వచేచల  న్న పాప్ముల కొరకు 

మరణణంచేందుకు ఈ లోకానికి వచిచన దెైవ సుతుడు ఇతడేన్న?" ప్రజలు ఈ మ రా్ న నడిచినట్లల తే, ఈ మ ర్ం 

వారిని దేవుని వదదకు తీసుకు వ ళ్ుతుందని న్నల న్  వారూ దేవుని కనుగొంటటరని న్నకు తెలుసు. 

దేవుడు ఉన్నాడని, యేసు కీరసుి లో తనను తనను ప్రతేాక్ష ప్రుచుకుని, తనను ఎవరన్ ది తెలిప ందుకు యేసును 

మృతులలోనుండి ప ైకి లేపాడని నమేమవారికి చెబుతున్నాను. యేసు కీరసుి ను తమ రక్షకునిగా, ప్రభువుగా 

అంగీకరించినందుకు తీరామనం చేసుకోమని వారనిి పోర తిహ సుి న్నాను మీరు పరా రునలో దేవుని ఎదుట ఈ 

విధ్ంగా చెపాులి. " దేవా! నీవు ఉన్నావని, యేసు కీరసుి ను మృతులలోనుండి ప ైకి లేపావని న్ ను ఎల ంటి 

సందేహం లేకుండన నముమతున్నాను. ఇప్ుుడు న్ ను నినుా న్న జీవితంలోకి రమమని ఆహ్వవనించనలని 

ఆశిసుి న్నాను. న్నపాపాలు క్షమించి న జీవితననిా మ రచి, మీకు అంగీకారమెైన వాకిిగా ననుా మ రచండి. 

కీరసుి కు శిషుానిగా ఆయనుా అనుసరించనలని ఆశిసుి న్నాను. న్న జీవితననిా మ రచండి. అల ననుా 

మ రుసాి వని నముమతున్నాను. ఆమెన్!" ఈ విధ్ంగా వారు పరా రిుంచినట్లల తే, దేవుడు ఆ పరా రున ఆలకించి వారి 

జీవితనలలోకి వచిచ, వారి అంతరంగప్ు ఆలోచనలను ప్ూరిిగా మ రిచవ స్త, దేవుడు ఆశిసుి న్నా విధ్ంగా వారు 

మ రిపో యేల  సహ్వయప్డగలడు. 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    : ప్రజల రా, ఇప్ుుడు మీ హృదయ ంతరంగంలో మీరు కోరుతునాది ఇల ంటి 

మ రుున్  కదన? మీరు మ రతనరని న్ ను ఆశిసుి న్నాను. దీనికి ఏవ వో అడడ ంకులు రాకూడదు. దేవుడు మీతో 

మ టటల డినట్లల త,ే దేవుడు మీకు దగ్రగా ఉనాటల నిపతస్ేి  ఈ విధ్ంగా పరా రున చేస్త దెైవాశీరావదనలను అందుకోండి. 

మంచిది. వచేచవారం కూడన మనం దేవుని ఉనికిని గురించి సాక్ష్యాలను ప్రిశీలించబో తున్నాం. ఈ జగతుి  

ఉనికియే, దేవుడున్నాడన్  విషయ నికి బలమెైన సాక్ష్యాధనరమన్  అంశానిా గురించి బిల్ మ టటల డుతనరు. 

దేనిని మీరు తప్ుక చూడనలి. ఆ కారాకరమ నిా తప్ుక చూడండి.  

 

***** 

మ  మరినిా టీవీ పోర గార మలిా  చూస్ేందుకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెసుకొండి 

"యేసు కీరసుి ను అంగీకరించడననికి పరా రిథంచు" @ JAshow.org ను 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  

పో సా్ బటక్సి 8977 

చటానూగా, TN 37414 అమెరికా. 

మ  వ బ్ స్ ైట్: JAshow.org 

 


