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ВОСКРЕСНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
RESURRECTION NEWSLETTER

Христос Воскрес!

Christ is Risen!

Воїстину
Воскрес!

He is Risen
Indeed!

1-го Травня

May 1, 2016

РОЗКЛАД ВОСКРЕСНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОГО ХРАМУ
Вечором Субота 30-го Квітня
10:15 год. вечора - надгробне
11:00 год. вечора - Хресний хід
24:00 о півночі - Великодня утреня
1:00 год. Ночі - Посвячення Пасок
1-го Травня, СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ
Святкова Літургія - 9:00 год. ранку і освячення пасок в церковній залі
2-го Травня, Світлий Понеділок
Літургія в 9:30 год. ранку
3-го Травня, Світлий Вівторок
Літургія в 9:30 год. ранку
6-го Травня, Вмч. Юрія Побідоносця
Літургія о 9:30 год. ранку
8-го травня, Фомина Неділя
Літургія о 10:00 год. ранку
В Православній Церкві від Великодня до Тройці не клякається.
SCHEDULE OF SERVICES AND CHURCH FEASTS
A WARM WELCOME TO ALL GUESTS AND VISITORS TO OUR COMMUNITY
Saturday, April 30
10:15 p.m. “Nadhrobne” (Graveside)
11:00 p.m. Procession around the Church
12:00 a.m. Paschal Matins
1:00 a.m. Blessing of Baskets in the Parish Hall
Sunday, May 1 - Pascha
9:00 a.m. Paschal Divine Liturgy
Blessing of the baskets following the Divine Liturgy
Monday, May 2, Bright Monday
Divine Liturgy - 9:30 a.m.
Tuesday, May 3, Bright Tuesday
Divine Liturgy – 9:30 a.m.
Friday, May 6, Great-martyr George
9:30 a.m. Divine Liturgy
Sunday, May 8, Antipascha. St. Thomas Sunday. Tone 1.
10:00 a.m. Divine Liturgy
In the Orthodox Church, we do not kneel from Easter Sunday until Pentecost.

ЦЕРКОВНО - ГРОМАДСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ
МОЛИМОСЯ ЗА ХВОРИХ ТА НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН ПО ДОМАХ, ЛІКАРНЯХ і ДОМАХ ОПІКИ - Оксану Русин,
Марусю Зимовець, Анну Вакулін, Анну Ленько, Надю Калюжну, Івана Ілієнко, Володимиру Маланчук,
Володимира Хоменко, Галину Мельник-Марко, Ліду Номировську, Тетяну Жеребецьку, Віру Бучак-Сеґин,
Олю Піно, Юлію Варварич, Зіну Мовчан, Роман Богачик, Павло Кошман, Михайла і Валентина Гринишин,
Отто і Стефанія Шевчук, Ольга Лавої, Марян Онищук, Раїсу і Олександра Пачковських, Юлія Пушкар,
Олександру Дольницьку і Оксану Хан і Вікторія Коваленко.
ПОДЯКА - Щира подяка висловлюється родині Михайлюк за пожертвування квітів для гробу осподнього в
пам'ять покійних Георгія, Фрозіни та Дорис. Вічна їм пам` ять.
СВІТЛИНИ - Фотограф, яка брала світлини для ювілейного альбома, в неділю, 1-го Травня, після Літургії
можа їх забрати. Оплата готівкою або чеком.
УКРАЇНСЬКИЙ ЧАС - слухайте спеціально святкову програму український час на хвилях Radio CFMB 1280
AM, в неділю, 1-го Травня, від 7:00 до 8:00 год веч.
СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ - Фомина неділя 8-го Травня, 2016 року, після Літургії у церковній залі. Всіх ласкаво
запрошуємо взяти участь, разом із своїми дітьми, онуками у нашому церковному святі.
ЮВІЛЕЙ 125-ліття- запрошуємо на чай і перекуску з нагоди святкування 125 ліття поселення українців в
Канаді, в неділю, 29-го травня, 2016 року, після Літургії в церковній залі. Програмі буде показ фільму ``
Українці Канади - Іторія Успіху``
ЛІТНІЙ ДИТЯЧІЙ ТАБІР – Дитячій ЛІТНІЙ ТАБІР цього року розпочинається з 24 липня до 7 го серпня, 2016 року. Хрещення Руси- України і закриття табору в неділю 7-го серппя, 2016 року, яке
розпочнеться Літургією, в КАПЛИЦІ Св. Рівноапостольного кн. Володимира і бл. Княгині Ольги о 10:00
год. ранку а після посвячення води на малій річці, смачний обід закриття з концертом. Бажаючі післати
свою дитину до літнього табору, звертайтеся о. Володимира 514 947 2235. На церковній Веб сторінці www.stsophiemontreal.com., знаходиться повна інформація про наш ТАБІР, а також аплікація яку
можна виповнити і вислати на ім`я церкви або на мою адресу: kouchnir.volodymyr@gmail.com чи на
адресу Адріяни Жеребецької: adrianna.zerebecky@gmail.com.
ШУКАЄМО ПРАЦІВНИКІВ - Комітет Оселі Св. Софії, шукає кухаря і двох помічників для дитячого табору на
дві неділі від 24 липня до 7-го серпня. Позиція платна. Прошу зверніться до о. Володимира 514 947 2235.
90 - ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ, 2016 - в цьому році наша громада буде відзначати 90-ліття заснування парафії. Будь
ласка, позначіть на своєму календарі цю дату для вашої участі. Програма слідуча: У суботу, 1 жовтня 2016
року, Його Преосвященство Єпископ Андрій очолить Вечірню з подальшою вечерею в парафіяльній залі.
Після Божественної Літургії в неділю, 2 жовтня 2016 року, відбудуться Банкет, в готелі Universel
Монреаль (5000 Шербрук -Схід). Скористайтеся знишкою. Вартість квитка $60, якщо придбаний до 11
вересня, для дітей у віці від 8 до 16 становить $25, а для дітей до 8 років - безкоштовно. Після 11-го
вересня, квитки будуть $75. Для придбання квитків, зверніться до слідуючих осіб: Євгенія Кіндрат 514708-0527, Ольга Ковч 514-722-1579 або Адріана Жеребецька 514-603-4303.
КОМІТЕТ 90-ЛІТТЯ - запрошує бажаючих допомогти в організації Ювілейного святкування. Бажаючі
приєднатися до комітету, просимо зверніться до Євгенії Кіндрат за номером 514-708-0527.
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА - На річних зборах, які відбулися 21-го лютого, 2016 року членська вкладка
підвищилися. Родина (чоловік/жінка) $280 одинокі $175.

ПОЖЕРТВА НА ЦЕРКВУ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ – НАТИСНІТЬ: www.canadahelps.org.
Вдячні за Вашу щедрість.
КОНТАКТ ІНФОРМАЦІЯ - просимо зверніться до Адріяни Жеребецької 514-603-4303
aбо adrianna.zerebecky@gmail.com якщо ви поміняли свої координати, адресу, телефон, чи поштову
адресу, щоб ми могли надсилати вам парафіяльні оголошення та церковний Бюлетень.
ДОМАШНІ ВАРЕНИКИ - можна придбати після Літургіі в церковній залі. Дозина $7. Звертайтеся до Галі
Гуменюк за номером 514-727-5603.
Просимо приєднатися до нас на Facebook:
 OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral
 Оселі Святої Софії - Camp St. Sophie

PARISH AND COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
PRAYERS FOR HEALTH - for members who are ill and unable to come to church: Roman Bohaczuk, Vera
Buchak-Seguin, Oksana Chan, Wolodymyr Chomenko, Alexandra Dolnycky, Michael & Valentyna Hrynyshyn,
Iwan Ilienko, Nadia Kaluzny, Paul Koshman, Ola Lavoie, Anna Lencko, Volodymyra Malanchuk, Halyna MelnykMarko, Zina Mowchan, Lida Nomirowski, Mario Onyszchuk, Alex & Raisa Pachkowsky, Olga Pineau, Julie Puszkar,
Oksana Rusyn, Otto & Stella Shewchuk, Julia Varvarich, Anna Wakulin, Tanya Zerebecky and Marusia Zymowec.
EXPRESSION OF THANKS - Sincere thanks to the Michailuk Family for their donation of beautiful flowers for the
decoration of the Shroud, in memory of their family members, Georgi, Frozina and Doris. May their memory be
eternal.
90TH ANNIVERSARY PICTURES – if you have ordered pictures, they will be available for pick-up on Sunday, May
1, 2016 in the Parish Hall following the Blessing of the Baskets. Cash and cheques will be accepted.
UKRAINIAN EASTER SPECIAL RADIO PROGRAM – Sunday, May 1, 2016 from 7:00 p.m. – 8:00 p.m. Radio CFMB
1280 AM
PARISH EASTER LUNCHEON (SVIACHENE) – Sunday, May 8, 2016 following the Divine Liturgy in the Parish Hall.
All are invited to attend.
AFTERNOON TEA - Please join us for a luncheon and tea in honor of the 125th Anniversary of Ukrainians in
Canada on Sunday, May 29, 2016 following the Divine Liturgy in the Parish Hall. More information to follow.
ST. SOPHIE CHILDREN'S CAMP – This year’s camp will run from July 24th to August 7th, 2016. Registrations are
now being accepted for children between the ages of 7 and 15.
Please visit our website at
www.stsophiemontreal.com for more information and to download an application form. Completed application
forms can be e-mailed to Adrianna Zerebecky at: adrianna.zerebecky@gmail.com or mailed to her attention to
the Church. For additional information, please contact Fr. Volodymyr at 514-947-2235.
COMMEMORATION OF BAPTISM OF UKRAINE & CAMP CLOSING – will be celebrated on Sunday, August 7th
2016. The Divine Liturgy will begin at 10:00 am in The Holy Equal to the Apostles Great Prince Volodymyr and
the Holy Equal to the Apostles St. Olga Chapel, followed by the blessing of the water, lunch, and a concert by the
campers.
CAMP ST. SOPHIE STAFF – The Camp Committee is looking to hire a cook and two cook assistants to work at the
camp from July 24 – August 7, 2016. Please contact Fr. Volodymyr at 514-947-2235 if you are interested.

90th ANNIVERSARY – 2016 marks the 90th Anniversary of St. Sophie Parish. Please mark your calendars for this
historical event. On Saturday, October 1, 2016, His Grace Bishop Andriy will lead the Vespers followed by a
dinner in the Parish Hall. Following the Divine Liturgy on Sunday, October 2, 2016, everyone is invited to attend
the reception at Hotel Universel Montréal (5000 Sherbrooke St. east). Take advantage of the Early Bird Special:
Tickets are $60 each if purchased by September 11. Tickets for children between the ages of 8 and 16 are $25
and free for children under 8. After that, tickets will $75 per person. Please contact Eugenia Kindrat at 514-7080527, Olga Kowcz at 514-722-1579 or Adrianna Zerebecky at 514-603-4303 to purchase tickets.
90th ANNIVERSARY BOOKLET ADVERTISING – if anyone is interested in placing an ad or personal greeting in the
90th Anniversary booklet, please contact Maria Katchmar-Buciora at 514-254-6335, Gregory Kowryha at 514240-8702, Halyna Pylypchyk at 438- 438-931-8702 or e-mail: st.sophie90thbooklet@gmail.com. Prices for these
ads are as follows: full page $1,000, ½ page $500, ¼ page $250 and 1/8 page $125.
90TH ANNIVERSARY COMMITTEE - The committee welcomes anyone who is interested in helping organize the
90th Anniversary Celebration. If you would like to join the committee, please contact Eugenia Kindrat at 514708-0527.
2016 MEMBERSHIP DUES - As was voted at the Annual General Meeting held on February 21, 2016, the family
membership for this year has increased to $280 for a family and $175 for a single membership.
ONLINE DONATIONS – can now be made by visiting www.canadahelps.org. Thank you for your generosity.
CONTACT
INFORMATION
UPDATE
Please
contact
Adrianna
Zerebecky
at
514-6034303 or adrianna.zerebecky@gmail.com if your status, address, telephone numbers or e-mail address have
changed, or if you or someone you know would like to be added to the e-mail distribution list.
DELICIOUS, HOMEMADE FROZEN VARENYKY – available for sale, $7.00/dozen. Contact Halia Humeniuk at 514727-5603.
Please join our Facebook Pages:
 OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral
 Оселі Святої Софії - Camp St. Sophie

* * * * *
ГОЛОВНІ ДОКАЗИ ВІРИ У ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА
Напередодні Великодня кожен віруючий замислюється про таємницю воскресіння Христового.
Публічна страта Ісуса Христа через розп’яття, ухвалена Понтієм Пілатом на вимогу юдейського Синедріону
у І столітті н.е., є доведеним історичним фактом. Такі нехристиянські історики як Йосиф Флавій, Корнелій
Тацит, Лукіан із Самосати, Маймон і навіть юдейський Синедріон підтверджують свідчення ранніх
християн – очевидців цих важливих історичних аспектів смерті Ісуса Христа. Світська ж спільнота
розглядає ці докази через призму непохитної відданості методологічному натуралізму. Для тих, хто
незнайомий із цим терміном, – методологічний натуралізм намагається все пояснювати виключно
природними причинами. Якщо певна історична подія кидає виклик природним нормам (наприклад,
воскресіння із мертвих), світські вчені переважно ставляться до цієї події зі скептицизмом, незважаючи на
докази та незалежно від того, наскільки переконливими вони можуть бути.

Давайте переглянемо декілька напрямків доказів Воскресіння Христа.
1. Насамперед, ми маємо щирі свідчення очевидців. Ранні християнські апологети цитували свідоцтва
сотень очевидців, а деякі з них навіть описували власний імовірний досвід. Багато з цих очевидців
свідомо та рішуче йшли на тортури і навіть на смерть, не бажаючи відрікатися від своїх показань. Цей факт
свідчить про щирість, виключаючи обман з їхнього боку. Згідно з історичними записами (Дії 4:1–17; Листи
Плінія до Траяна, том X, 96 і т.п.), більшість християн могли би покласти край своїм стражданням, просто
відмовившись від своєї віри. Замість цього, як ми бачимо, вони вирішили терпіти страждання і до смерті
проголошувати воскресіння Христа.
Найвизначнішими свідками були апостоли. Вони спільно пережили кардинальні зміни після зустрічей із
воскреслим Христом, згідно з їхніми твердженнями. Відразу ж після Його розп’яття вони втекли,
побоюючись за своє життя. Тим не менше, після воскресіння вони вийшли на вулиці, безстрашно
проповідуючи це, незважаючи на гоніння, що посилювалися. Що стало причиною такої раптової та
кардинальної зміни? Вони, без сумніву, не мали в цьому жодного фінансового зиску. Апостоли віддали
все для проповідування воскресіння, в тому числі і власне життя.
2. Другий напрямок доказів стосується навернення головних скептиків: Павла та Якова. Павло був, за
власним визнанням, жорстоким гонителем Церкви. Після згадуваної ним зустрічі з воскреслим Христом,
він миттєво та кардинально змінився – із безжального гонителя Церкви на одного з її найбільш активних і
самовідданих захисників. Як і багато християн, Павло постраждав від переслідувань, побиття, тюремних
ув’язнень за свою незмінну віру у воскресіння Христа.
Яків також був скептиком, хоча й не настільки вороже налаштованим як Павло. Після зустрічі з Христом,
що постав із мертвих, він став переконаним віруючим, керівником церкви в Єрусалимі.
3. Підтвердження самими ворогами Христа існування порожньої гробниці, а також того факту, що віра у
воскресіння зросла саме в Єрусалимі. Це було би неможливим, якби Його тіло все ще перебувало в склепі.
Якби це було так, то Синедріон міг би з легкістю ексгумувати його, виставити на загальний огляд і довести
неправдивість інформації щодо воскресіння. Замість цього, Синедріон звинуватив учнів у викраденні тіла,
намагаючись, вочевидь, таким чином пояснити його зникнення. Як же ми можемо пояснити факт
порожньої гробниці?
По-перше, серед скептиків побутує думка, що тіло викрали учні. Якби це було так, то їм було би відомо
про фальшивість воскресіння. У такому випадку вони б не страждали й не вмирали за Нього з такою
готовністю. Усі свідки, які заявляли про те, що бачили живого Христа, мали би знати, що це неправда. При
такій кількості змовників хтось би неодмінно зізнався у брехні, щоб, якщо не припинити свої власні
страждання, то, принаймні, вберегти від страждань своїх близьких і друзів. Перше покоління християн
було по-звірячому закатоване, особливо після руйнівної пожежі Риму в 64 р. н.е. (її ініціатором,
найімовірніше, був імператор Нерон, який бажав розширити свій палац, але звинуватив у цьому
християн). Римський історик Корнелій Тацит у своїх Анналах згадував наступне:
Якщо учні не викрадали тіло, як ще може бути пояснений факт порожньої могили? Дехто вважає, що
Христос сфальсифікував Свою смерть і втік із гробниці. Це нісенітниця. За словами очевидців, Христос був
побитий і зранений. Він страждав від внутрішніх пошкоджень та значної втрати крові, а згодом отримав
удар списом у серце. Немає жодних підстав вважати, що Він (або будь-яка інша людина) зміг би,
переживши такі муки, імітувати Свою смерть, пробути в могилі протягом трьох днів і ночей без медичної
допомоги, їжі та води, відсунути масивний камінь, яким було опечатано Його могилу, і втекти
непоміченим (не залишивши слідів крові), потім переконати сотні свідків, що Він воскрес із мертвих і є
повністю здоровим, і врешті-решт безслідно зникнути. Таке припущення є просто безглуздим.

4. Особливості свідоцтв очевидців. У всіх історіях про воскресіння, ключовими свідками є жінки. Це було
би дивною вигадкою, оскільки і в єврейській, і в римській культурі того часу жінки були абсолютно
безправними та приниженими. Їхні свідчення за визначенням вважалися недійсними. Враховуючи цей
факт, цілком малоймовірно, щоб в Юдеї першого сторіччя хтось, вигадуючи неправдиву історію, обрав
жінок ключовими свідками. Чому, якщо це й так було обманом – за наявності безлічі учнів-чоловіків, які
стверджували, що бачили воскреслого Ісуса – були обрані найбільш ненадійні свідки? Проте той факт, що
жінки були першими свідками порожнього склепу, найбільш імовірно пояснюється тим – подобається нам
це, чи ні – що вони насправді знайшли гробницю порожньою
5. Туринська плащаниця є не тільки дивовижним доказом воскресіння Христа, але свідченням того,
наскільки була велика ціна жертви, яку здійснив Ісус. За Євангелієм, її купив Йосип Ариматейський, один
із таємних учнів Христа. Знявши тіло Господа з хреста, обмотав нею тіло Його, поклав у могилі, висіченій у
скелі, і привалив камінь до дверей могили.
Французькі вчені з Сорбонни, які займаються дослідженням Туринської плащаниці, довели, що
страждання Христа були величезні. "Носова кістка перебита від удару з лівої сторони, – пишеться в
доповіді паризьких учених. – Ліва щока сильно опухла – вона торкалася плащаниці, і її відбиток більший,
ніж правої. З лівого боку обличчя над вилицею розбите, і ця сторона набрякла. Підборіддя яскраво
окреслене, особливо зліва. Праворуч на ньому пляма від крові або глибокої рани. Зображення обличчя
асиметричне. Ця людина дуже багато страждала, і риси обличчя після смерті неоднаково скоротилися.
Крім того – множинні сліди від ударів і каліцтв. Плечі підняті. Груди мають таку форму, як у людей, що
вмирають від задухи (тільки нещодавно вчені змогли довести, що розп'яті на хресті вмирали від нестачі
кисню). На руці трохи нижче зап'ястя – велика пляма від рани. Рани на ногах – того ж типу, що й на руках...
Відзначено, що відбитки ран разюче детальні: на скронях і на лобі коричневі плями – згустки запечених
крапельок крові. Вони створюють форму вінця. Крапля над лівою бровою трохи довгаста: кров текла з
рани, потім запеклася на шкірі. На грудях – пляма від рани між ребер, окружністю в 4,5 см. Обидва
зап'ястя темні, оскільки рясно зрошені кров'ю від наскрізних ран.
Кров текла по руках у напрямку до ліктів. Гвіздок був вбитий не посередині долоні, як найчастіше
зображують художники, а в центрі зап'ястя, між кісток. Вздовж всієї спини і тазу – рани від бичування,
одна біля іншої, кожна окружністю в 3 см. Ними всіяна вся спина. На правому плечі – широка смуга: слід
від важкого хреста, який ніс Спаситель на Голгофу. Обличчя понівечене. І в той же час на обличчі –
царствена ясність і неповторний спокій. Всі рани на тілі повністю відповідають євангельським описам
страждань і смерті Господа".
Крім того, вчені зробили висновок, що зображення на тканині подібне до зображення на фотонегативі, і
могло з'явитися під впливом дуже сильного потоку світла, коли звичайна тканина сама стає негативом. Є
думка, що для отримання такого зображення необхідний потік світла всередині плащаниці більший, ніж
при ядерному вибуху в Хіросімі! При цьому всім тканина була збережена! Недарма в найдавніших співах
йдеться: "побачимо у світлі неприступному Воскресіння Христа блискучого". Крім того, на тканині зберігся
пилок рослин, які ростуть тільки в Палестині.
Отже, з цього можна зробити висновок, що істинність воскресіння Христа підтверджують вищеуказані
докази: очевидна щирість свідків (а від апостолів – переконлива, нез’ясовна зміна); навернення та
очевидна щирість головних противників і скептиків, які стали мучениками; порожня гробниця та
визнання цього юдейською владою; факт, що це відбулося в Єрусалимі, де зародилася та розквітла
віра у воскресіння; свідоцтва жінок та їх важливість, враховуючи історичний контекст. Усе це рішуче
підтверджує історичність воскресіння.

SEVEN PROOFS OF THE RESURRECTION
EVIDENCE THE RESURRECTION OF JESUS CHRIST HAPPENED
Is the resurrection of Jesus Christ a historical event that really happened, or is it only a myth, as many atheists
claim?
While no one witnessed the actual resurrection, many people swore they saw the risen Christ after his death,
and their lives were never the same. The following seven proofs of the resurrection show that Christ did,
indeed, rise from the dead.
Proof #1: The Empty Tomb of Jesus
The empty tomb may be the strongest proof Jesus Christ rose from the dead. Two major theories have been
advanced by unbelievers: someone stole Jesus' body or the women and disciples went to the wrong tomb.
The Jews and Romans had no motive to steal the body. Christ's apostle were too cowardly and would have had
to overcome the Roman guards. The women who found the tomb empty had earlier watched Jesus being laid
away; they knew where the correct tomb was. Even if they had gone to the wrong tomb, the Sanhedrin could
have produced the body from the right tomb to stop the resurrection stories. Jesus' burial cloths were left
neatly folded inside, hardly the act of hurrying grave robbers. Angels said Jesus had risen from the dead.
Proof #2: The Holy Women Eyewitnesses
The holy women eyewitnesses are further proof that the Gospels are accurate historical records. If the accounts
had been made up, no ancient author would have used women for witnesses to Christ's resurrection. Women
were second class citizens in Bible times; their testimony was not even allowed in court. Yet the Bible says the
risen Christ first appeared to Mary Magdalene and other holy women. Even the apostles did not believe Mary
when she told them the tomb was empty. Jesus, who always had special respect for these women, honored
them as the first eyewitnesses to his resurrection. The male Gospel writers had no choice but to report this
embarrassing act of God's favor, because that was how it happened.
Proof #3: Jesus' Apostles' New-Found Courage
After the crucifixion, Jesus' apostles hid behind locked doors, terrified they would be executed next. But
something changed them from cowards to bold preachers. Anyone who understands human character knows
people do not change that much without some major influence. That influence was seeing their Master, bodily
risen from the dead. Christ appeared to them in the looked room, on the shore of the Sea of Galilee, and on the
Mount the Olives. After seeing Jesus alive, Peter and the others left the locked room and preached the risen
Christ, unafraid of what would happen to them. They quit hiding because they knew the truth. They finally
understood that Jesus is God incarnate, who saves people from sin.
Proof #4: Changed Lives of James and Others
Changed lives are yet another proof of the resurrection. James, the brother of Jesus, was openly skeptical that
Jesus was the Messiah. Later James became a courageous leader of the Jerusalem church, even being stoned to
death for his faith. Why? The Bible says the risen Christ appeared to him. What a shock to see your own brother,
alive again, after you knew he was dead. James and apostles were effective missionaries because people could
tell these men had touched and seen the risen Christ. With such zealous eyewitnesses, the early church
exploded in growth, spreading west from Jerusalem to Rome and beyond. For 2,000 years, encounters with the
resurrected Jesus have changed lives.

Proof #5: Large Crowd of Eyewitnesses
A large crowd of more than 500 eyewitnesses saw the risen Jesus Christ at the same time. The Apostle Paul
records this event in 1 Cor. 15:6. He states that most of these men and women were still alive when he wrote
this letter, about 55 A.D., undoubtedly they told others about this miracle. Today, psychologists say it would be
impossible for a large crowd of people to have had the same hallucination at once. Smaller groups also saw the
risen Christ, such as the apostles, and Cleopas and his companion. They all saw the same thing, and in the case
of the apostles, they touched Jesus and watched him east food. The hallucination theory is further debunked
because after the ascension of Jesus into heaven, sightings of him stopped.
Proof #6: Conversion of Paul
The conversation of Paul records the most drastically changed life in the Bible. As Saul of Tarsus, he was an
aggressive persecutor of the early church. When the risen Christ appeared to Paul on the Damascus Road, Paul
became Christianity's most determined missionary. He endured five floggings, three beatings, three shipwrecks,
a stoning, poverty, and years of ridicule. Finally the Roman emperor Nero had Paul beheaded because the
apostle refused to deny his faith in Jesus. What could make a person willingly accept—even welcome—such
hardships? Christians believe the conversion of Paul came about because he encountered Jesus Christ who had
risen from the dead.
Proof #7: They Died for Jesus
Countless people have died for Jesus, absolutely certain that the resurrection of Christ is a historical fact.
Tradition says ten of the original apostles died as martyrs for Christ, as did the Apostle Paul. Hundreds, perhaps
thousands of early Christian died in the Roman arena and in prisons for their faith. Down through the centuries,
thousands more have died for Jesus because they believed the resurrection is true. Even today, people suffer
persecution because they have faith that Christ rose from the dead. An isolated group may give up their lives for
a cult leader, but Christian martyrs have died in many lands, for nearly 2,000 years, believing Jesus conquered
death to give them eternal life.
* * * * *

