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లోకమునకొక ప్రారంభముననదని సైన్స్ కనుగొననది - భాగం 2
అనౌన్ర్:

ఈ రోజు జాన్ ఆంకెర్ బర్్ షో లో జగత్త
ు కోక ప్రారంభ మున్నదని సైన్సు కన్సగున్నది.

దీనిలోపల దాగిఉన్న అంశరలు ఏమిటి? ఆదియందస దేవుడు భూమయాకరశములన్స సృజంచెన్నే వరకాం
(ఆదికరండం 1:1), సైన్సు కన్సగున్న దానిని మన్కు తెలుపుత్తన్నదా? ఖగోళ శరసు రజుుడు జార్్ సమూట్ ,
"జగత్త
ు కు ప్రారంభమున్నదనే సరక్ష్యాదారరలన్స కన్సగునానమని చెబుత్ూ" అపుుడు మయకు దేవుని
చమచిన్టల
ు అనిపంచిందని అనానడు.
సృష్ి నేపదాంలోని కరంతిని కన్సగొని నోబెల్ బహుమతిని ప్ ందిన్ ఆరరనల్్ పంజయయస్ దీనిన వివరించాడు.
"ఖగోళ శరసు రం ఒక పాతేాక సంఘటన్న్స చమపససున్నది. శూన్ాంలోన్సండి సృష్ి ంచబడిన్ జగత్త
ు , దీనిలో
ప్రాణులు నివసంచేందసకు కరవలసన్ ససనినత్మైన్ వరతావరణం సృష్ి ంచబడి యున్నది. అసరధారణ పాణాళిక
దీనిలో యున్నదని మన్ం చెపువచసు".
ఖగోళ శరసు రజుుడు జార్్ గరీన్ సి న్
ట వరాసన్ పుసు కములో, "ఆశంచకుండా, అకసరూత్త
ు గర, ఏదో ఒక అదసుత్ శకతు
ఉన్నదనే శరస్ు రయ శరక్ష్యాదారరలన్స మన్ం కన్సగొన్డం నిజంగర సరధ్ామౌత్తందా?" అని పాశనంచాడు.
అయితే స్ిఫన్ హాకతంగ్ మయత్ాం, "మన్లయంటి జీవుల్నన సృష్ి ంచేందసకే దేవుడీ జగత్త
ు న్స చేసరడన్డం త్పుంచి,
ఇదెందసకతలయ ప్రారంభమయిందో చెప్ుందసకు మరొక కరరణం చెపులేము" అనానడు.
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ఈనాటి మన్ అతిధి, ఖగోళ శరసు రంలో Toronto విశవవిధాాలయంలో Ph.D పటటి పుచసుకున్న డా. హూగ్
రోస్ు, ఈయన్ డాకిరేట్ త్రరవత్ ఆయన్ రరసర్ు కూడా ముగించాడు. ఇటీవల Navigating Genesis తో
ప్రటల ఆయన్ అనేక్ పుసు కరలు వరాసరరు. మిమూల్నన ఆహావనిససునానం.
*****

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

మయ ప్ోా గరీంకు ఆహావనిససునానం ఈ రోజొక చకకని అంశరనిన

చరుససునానం,దేవుడు ఆదికరండం మొదటి అధాాయంలోచెపున్ సంగతి ఆధ్సనిక సైన్సు ఎలయ
అన్సగుణాంగరఉన్నదో ,ఆ అంశరనినకకడ ప్ో ల్ను చమడబో త్తనానము.ఈ రెండిటినీ కల్నపతే ఎంతో అదసుత్ంగర
ఉంటలంది.
ఈ రోజు మన్ అతిధి భటగోలశరశీతజుుడు డాకిర్ Hugh Rossగత్వరరం మన్ పాసంగరనిన ఆపన్
దగ్ రునంచి,జగుత్త
ు కుఒక ప్రారంభమున్నదనే అంశంన్సంచి నేడు మొదలుపడదం.శరసాతజుులు దీనిన
అంగికరించడానికత కొనినసరరుు ఒపుుకోరు.ఐతే లభంచిన్ సరక్ష్ాదారరలన్స బటిి వరరు విధిలేక ఒపుుకోవలస
వససున్నది,జగత్త
ు కరలయనిన ప్ో ల్ను చసస్ు ,ప్రారంభం ఇటి వలే జరిగిందన్స కోవరల్న.ఉదాహరణకు,
ు వేలుగుతాయనానరు,అంతేకరక ఈ జత్త
Hugh,న్క్ష్తాాలు ...ల్నయయన్ ఏళల
ు వయససు 13.8 బిల్నయన్
ఎలేు న్నిచెప్రురు,కన్సక,దీనిన గురించే మన్ం మయటటుడుత్తనానం.
దేవుడేం చేశరడు?లేభటనాలోు ఏమని చెప్రుడు?
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ఇపుుడు,ఆదికరండం మొదటి అధాాయయనిన చమదాదం ఇకకడొ కచకకని సంగతి ఉన్నది,"ఆదియందస దేవుడు
భూమయాకరశములన్ససృజంచెన్స,"ఈవరకాంలో కతయ
ీ యపదం ఉంచబడిన్ సరానానినబటిి మన్కు అనేక సంగత్తలు
తెలుససునాన మని హెబ్రభ
ా టషర నిపుణులు తెల్నయజేసు సనానరు.వివరించండి.

డా. హాగ్ రరస్ సరే,ఈ వరకాంలో ఉన్న హెబ్రా కతయ
ీ ,కరలయనికత త్గిన్టలిగరపన్సలు జరిగరయిే లేదో మన్కు
తెలుపుత్తన్నదిఇకకడ ఆదికరండం1;1 న్సండి 3వరకు చమస్ు ,ఔన్స,మొదట జగత్త
ు త్రరవత్ భూమి
రూప్ ందించ బడింది
త్రరవత్ సృష్ి లో మొదటి రోజుకువేళ్ళం.కన్సక,ఈఅంశరనిన మన్ం మొత్ం కరలంలో ఒక పాతెాకలక్ష్ాంతోటి
పరిశంచ బో త్తనానము.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

ఆ త్రవరత్ మన్ం రెండవ వచన్ం లోకతవచిు న్పుడు,దీనిని ఒక వాకతు చమస

ఆ సంగత్తలన్స వరాససున్నటలిగర ఉన్నది .ఆకరశం న్సండి మన్ం భూమికత దిగి వససునానంవరకాం
చెపు ున్నది."భూమి నిరరకరరంగర,శున్ాంగరఉండెన్స.చీకటి అగరధ్ జలములపై కమిూముండెన్స,దేవుని ఆత్ూ
జలములపై అలయుడు చసండెన్స.ఇకకడ ఉన్ననాలుగు సంగరత్తలేమిటి.

డా. హాగ్ రరస్ భూమి,శున్ాంగరన్స,నిరుపయోగంగరన్స ఉన్నది ఎందసకీ మయట?మిగతా అధాా యంలో
జీవరనిన గురించివరాయబడింది.కన్సక,భూమి జీవులు లేకుండా నిరర్వంగరఉన్నదన్సకునానన్స.భూమిన్ంత్టిని
నీరు పూరిుగర
కమిూఉన్నది.భుగీహంపైన్ జలములపైన్ ఆరు రోజులలోఏమి జరగబో త్తనాన డన్సకునానన్స.
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

మిరు గత్ంలో కెస
రై ు వెత్రునిగర దీనినచదసవుత్తన్నకరలంలో,భూమి ఎన్నడమ

పూరిుగర నీటితోకపుుబడలేదని,అది త్రరవత్ జరిగిందని,శరసాతజుులు త్లప్ో ససుండేవరరు.దానిన వివరించండి.

డా. హాగ్ రరస్ నాకు British Columbia యూనివరిుటిలో,భూమి పై
ప్ రన్స పరిశల్నంచిన్ శరసాతజుులు నిరవహంచిన్ అనేకత్రగత్తలలో పలోునే అవకరశం లభంచింది.భూమిమొదటలు
జలములతో కపుబడి పారంభటమయాందని
త్రరవత్ దానిపై ఖండములు ఎరవడా్యనీ,భూమిపైప్ో రశరసాతం తెలుపుత్తన్నది.కన్సక దీనివలన్
ఆదికరండంమొదటి అదాయయనిన నేన్స యరవన్ంలో చదసవుత్తన్నపుుడు
వచిున్ అన్సమయనాలు తీరరయి.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

సరే,అంశరనిన గురించి చెపుత్తన్న సంగత్తల్నన అరా ంచేససకునేందసకు దేవుడి

లోకరనిన ఎలయ సృష్ి ంచాడో తెలుపుత్ూ,మీరు నిరూంచిన్ డాకుామంటరర దసాశరల్నన చమపసరుం.ఇకకడ ఒక అడుగు
వెన్కతక వేసు సనానము:దేవుడు,రోదసలో భూమిని త్గిన్ సా లంలో ఉంచాడని చమపసరుం
పాయులయరర,మిరున్మూలేని దృశరాలు.చమడండి.

సృష్ి వెైపుకుపాయణం," దృశరాలు
డా. హాగ్ రరస్ జీవులకు కరవలసన్ వరటనినటిని అందసకునే విధ్ంగర భూమి
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త్గిన్ సా లంలో వేలడదియా బడింది.మన్ ప్రలపుంత్లోనిన్క్ష్తాాలు సముదాతిరపు ఇససక రేణువులయు
అసంఖయాకంగర,అన్గర,దాదాపు వంద మిల్నయన్ లున్నపుటికత,వీటిలు ోప్రాణులు జీవించగల గీహం ఒకకటైనా
ఉండటం దాదాపుఅసరధ్ామని నేడు పలువురు ఖగోళ శరసాతజుులు న్ముూత్తనానడు.
దసాత్ న్క్ష్తాాల మూల వససువులలోంచి సరియిైన్ కదల్నకలున్నగీహాలన్స ఉత్ుతిు చేయగల్నగిన్,మరొక
ముఖామైన్ అంశరనినకకడగమనించాల్న-జవరనిన అందించే గీహం ప్రలపుంత్లోకచిుత్ంగర సరియిైన్ సరాన్ంలో
నిలబటల్న.మన్ ప్రలపుంత్కుమధ్న్ భటగంలో పరిసా తి ఇరుకుగర ఉన్నది,అనేక బిల్నయన్ ల న్క్ష్తాాలు త్కుకవ
సా లంలో నిల్నచి ఉన్నందసన్ గీహాల మధ్ా ఆకరష ణల యుదాాల వలన్ జవంన్ందించేగీహాలు నిలువలేవు -అకకడి
శకతుకతరణాల వేడిలో జీవులు బాత్కలేవు
మన్ ప్రలపుంత్కు వెలుపల్న కోసలలో.గీహాల నిరరూణానికత బలవంత్గర న్క్ష్తాాల
సంఖాత్గి్ప్ో త్తంది.విసో ుటనెంతో పాకరశమయన్ మయిేా supernovae న్క్ష్తాాల వలన్ వచేు బరువెైన్
ములపదారరాలు గీహాలన్స నిరిూంచడానికత చాలన్ంత్ త్కుకవగర వసరుయి.మన్ ప్రలపుంత్కు మధ్ా భటగంలోని
పరిసా త్తలకు ఎంత్ దమరంలో ఉనాన అకకడ గీహం ఏరుడెందసకు వీలుండదస.
అదసుత్ంగర, మన్ సౌరమండల౦, మరచసటలి హసరుల మధ్ా, కేందాానికత మరర దగ్ రగర కరకుండా, చకకని
సథ లంలో నిల్నచి ఉన్నది. ఇలయ ఊడలుం వలన్ మన్ం బాతికత ఉండటమే కరక రోదసలోని మన్ ప్రాంతానిన చమచే
అవకరశం కల్నగింది. ఎతెైన్ గోడలుగరని, ధ్మళి మేఘయలు గరని అడ్ ంగర లేవు .

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : Hugh, ఇది నిజంగర, అదసుత్ం . ఇదెంతో ఆశురాం కల్నగించింది . అంతేకరక,
మీరు గత్ంలో వరాసన్ కొనిన పుసు కరలన్స . చదివిన్ త్రువరత్, మన్ ప్రలపుంత్లో ఈ భుగీహం నిల్నప
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ఉంచబడిన్ చోటలలో న్సండి మన్ గత్ంలో చాలయ వెన్కుక వెళిు సృష్ి యొకక ప్రారంభటనినన్ కూడా చసడగల
వీలు ఉన్నది . ఖగోళ శరసు రజు ాలు ప్రారంభంలో న్సండి చమడగలరు. ఈ సంఘటన్లనినటిని చమడగల కతటికీ
చాలయ చిన్నదిగర ఉన్నది. ఇపుుడు మన్ం దానోు ఉనానం .

డా. హాగ్ రరస్ నిజమే
డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

దానిన వివరించండి. ఎందసకని?

డా. హాగ్ రరస్ చమడండి , మయన్వుల యొకకయు నాగరికత్ యొకక యు మన్గడ కొన్సరగరలంటే ,
పలపుంత్కు మధ్ా భటగం లో, బరువెైన్ మూలయపదారరథలున్న సథ లయనికత మన్భూమి చాలయ దగ్ రగర ఉండాల్న.
త్రరవత్ జీవం నిల్నచి ఉండే రక్ష్త్ సథ లయనికత అది త్న్న బడాల్న. దగ్ రి న్క్ష్త్ాం తోన్స , వరము మేఘలతోన్స, శకీు
కతరణాల తోన్స నెటి బడని ఆ రక్ష్ణ సథ లంలో మన్మునానం ఖగోళ శరసు రజు ాల మైన్ మన్ం మన్ ప్రలపుంత్
నేకరక జగత్త
ు లోని ఇత్ర ప్రలపుంత్లనీనటి
పరిశల్నంచేందసకు ఈ రక్ష్ిత్ సథ లం ఉత్ు ర మైన్ది . ఇకకణుచి మన్ం కరలంలో వెన్కుక వెళిు జగత్ ప్రారం భటనిన
కూడా చసడ గలం. దీన్ంత్టిని మన్ కోసం చేసన్, రోదసనీ , కరలయనిన మించిన్ సృష్ి కరు ఉనానడనే, బల్నూన్
సరక్ష్ాధారలన్స స్కరించగలం.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

మరల ఆదికరండం ఒకటల అధ్ాయం లోకత వెళద ద వెన్కతక ఆదికరండం ఒకటి

ఒకటి లోకత దమకత, దేవుడు భూమిని సృష్ి ం చిన్ రెండవ వెైపు వేలు ుత్తనానం

డా. హాగ్ రరస్ చమడండి, ఆదికరండం జగత్ సృష్ి ంతో మొదలయిాంది. రెండవ
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వచనానికత ముందస, దేవుడు ఈ జగత్త
ు న్స జగత్త
ు లో సౌరమండలయనిన, చాలయ జాగీత్ుగర సృసి ం చి న్ందసకు
మొదటి అధాాయం మొదటి వచన్ం లోని సంగ త్తలనిన సధాామయయాయి . ఆత్రువరత్ రెండ వ వచన్ంలో
దేవుడు భూమిపై జీవుల్నన సృష్ి ంచేందసకు రంగం సదా మైయిoది .

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

ఔన్స, మన్ల్నన భూమి పైన్ ఉంచకముందస భూమికత రక్ష్ణ నిచాుడు .దీనిన

పాజలు గమనిం చాలని నా ఆశ, దేవుడు ఈ జగత్త
ు న్స నిరిూంచి, రూప్ ందిం చాడనే సంగతి ని మన్ం ఇకకడ
త్మయషర కత, వేలయ కోలంగర చెపుడం లేదస . మీరర దృశరాలన్స చమడండి. బాహూం డ మన్
ై గీహం జూప్టర్ ,
భూమిపైన్ మన్ం ఉంచబడిందని దీనిన చమస గీహసరుము, చమడండి .

"సృష్ి వెప
ై ు కు పాయయణం" లోని దృశరాలు.
డా. హాగ్ రరస్ మన్ పాయయణంలో త్రరవత్ మజల్న భటరర గీహం జుపటర్. అంగరకుని కంటే మన్కు పడి రెటు ల
అధిక దమరం, జుపటర్ భూమికత 40 కరంతి నిమిషరలు దమరం అన్గర . జుపటర్ లోని కరంతి భూమికత
చేరేందసకు 40 నిముషరలవు త్తంది. మన్ సౌరమండల౦ లో ని గీహాలనినటిని కల్నపన్ బరువు కంటే జుపటర్
బరువు రెండున్నర రెటి ల ఎకుకవ జుపటర్ పైన్ వరతావరణ ప్ రలలోని ఎరీని చసకక, అనేక శతాబటదలుగర
గంటకు రెండు వేలమైళు వేగంతో చెలరేగుత్తన్న త్తఫరన్స దృశం ఆ చసకక నాలుగు భూములవరా సరే భటలంత్
ప్ డవుగర ఉంటలంది.
1990 సంవత్ురంలో పరిశోధ్కులు జూపటరు గీహముయోకక దటి మైన్ మేఘంలోంచి వెలుత్తరు ఎంత్వరకు
దమరుత్తందనీ, ఆ గరీహం రరళళ మయమయ లేఖ ఘనీబవించిన్ వరయువులయ అని పరిశల్నంచారు.
ఈ పరిశోధ్న్లలో.భూమిపైని జీవులకు జుపటర్ అవసరం ఉన్నదని కన్సగొనానరు ,
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భూమి ఇత్ర గీహాలతో ధీ కోన్ కుండా జుపటర్ అడ్ ౦గర ఉంచబడింది భుమిని డికొనే మయర్ ంలో ఉన్న
తోకచసకకలు,రరళు గీహాలు,జుపటర్,భటరిత్న్ం,దగ్ రిత్న్ం తోవెైదో లగుత్యి కొనినసరరుు,1994
లో.తోకచసకక,జుపటర్ తో డీ కొన్నటు గర,డీ కొన్డలుజరుగుత్తంటటయి.డీ కొన్న తోకచసకకలో విరిగిన్ ముకకలు
Manhattan దిాప కనాన చిన్నవేగని,21 ముకకలు పదివేల మైళు ఎత్త
ు కు అగిన మంటల్నన లేప,జుపటర్ పై
భుమిసైజులో గరయయల్నన చేశరయి.జీవులన్స కరప్రడుత్తన్న ఏ గీహాలకు అడ్ ం ప్రడేందసకు జుపటర్ లయంటి పదద
గీహం అవసరం.
జుపటర్ సరథన్ం, సైజు, మరొక కరరణానిన బటిి కూడా భూమికత అవసరమై ఉన్నది-జుపటర్ ఇంత్కనాన పదద దిగర
లేక ఇంకరదగ్ రగర ఉంటే,భుమిపరి భామణ రేఖపై దాని ఆ కరష ణ విపరరత్ మౌత్తంది.భుమిరక్ష్ణకు త్గిన్
సరాన్ంలో త్గిన్,సైజులో జుపటర్ ఉన్నది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

మరి Hugh,ఈ కతుప్ బటగున్నది.ఐతే కొందరిలయ చెపువచసు " అది

మొదటిన్సంచి అకకడ ఉన్నది అది సహజం. మన్ అదృష్ిం" సరే ఐతే జగత్త
ు కు850 గుణ లక్ష్ణాలునానయని
మీ సై౦టిస్ి లు కన్సగోనానరని మీరు చెప్రరు . వీటనినటినీకల్నపతే ఇది అదృ షరి౦ కరదస . ఇది అదృషరినిన
మించిన్ది .

డా. హాగ్ రరస్ అదృ షరినిన మించిన్ది. దేవుడు ఈ జగత్ సృష్ి లో అదసుత్ రరతిగర పామేయం కల్నుం చస
కోకు౦డా ఊ౦డి ఉ౦టే ఈ భుగీహం ఇకకడ నిల్నచి ఉ౦డే అవకరశం దాదాపు శూన్ాం.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :
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దీనిని దేనితోటి ప్ో ల్ను చెప్రుల్న?

డా. హాగ్ రరస్ దీనిని, మీరు California యయలో ఒకొకకసరరికత ఒకొకకటికేట్ న్స మయత్ామే కొ౦టల ,
150సరరుు వరుసగర గెల్నున్ దానితో ప్ో లయుల్న .

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

నిజమేమిటంటే, ఖగోళశరసు రజుల పరిశోధ్న్లో , వరరు ఏయిే అంశరలన్స విధి

లేఖ ఒపుుకోవలసవచింది ?

డా. హాగ్ రరస్ జగత్తు ఒక పదా తి పాకరర౦ ఉన్నది . నేనెందసకు బలమైన్ సరక్ష్ాధారలు ఉన్నవని Paul
Davies త్న్ పుసు కరలలో వరాశరరు. నాసు కుడు కూడా న్ని చెపుుకుంటటడు గరని ఈ సరక్ష్ాధారల్నన మన్ం
ఒపుుకోక త్పుదనానడు. ఇది అనినంటిలోన్సకనిపససుంది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

దీన్నంత్టిని సృష్ి ౦చిన్ వాకతు గురించి ఇది ఏమని తెలుపుత్తన్నది .

డా. హాగ్ రరస్ చసడండి, ఆకరశరా నిన , సరవ జగత్తు న్స సృష్ి ౦ చి న్ది ఒక పాతేకవాకతు యని ,ఇది
తెలుపుత్ూన్నది , ఏ౦దసక౦టే మన్వ మయత్తాలమైన్ మన్లో అధిక జాున్ం అవగరహన్, శకతు, సృజనాత్ూకత్ .
ఇవ నిన కలసన్ అదసుత్ నిరరూణ కౌశలనిన మన్ం ఇకకడ చమససునానము. ఒక పాతేక వాకతుకత మయత్ామే
ఈలయంటి గుణ లక్ష్ణలుంతాయిదకన్సక జగత్త
ు న్స సృసి ంచిన్ ఈ దేవుడు ఎకకడ ససదమరంలో ఉన్న ఏదో శకీు
కరదస ఆయన్ వాకతు గత్ దేవుడు.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

విరరమం త్రరవత్వచిు దీనిన గురించి మరింత్ చరిుదాదం. నిజానికత, జగత్త
ు

యొకక చకకగర శుీతి చేయబడిన్ , ఆశురా కరమైన్ మరొక గుణ లక్ష్ణానిన మీరు చమడబో త్తనానరు.
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శనిగీహం , Neptune, పరిబామణలయ గురించి వివరించ బో త్తనాన౦ .అది ఈ విధ్ంగర సరగిప్ో కప్ో తే మయన్వుల
మన్సగడకే పామయదం. tune లో ఉండండి. త్రరవలో వచేసు రం .
*****

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

మేము మళిళ వచేశరం . మేము ఇపుుడు ఖగోళ శరసు రజుడు Hugh Ross తో

మయటటుడుత్తన్న౦ . అత్డు నిరిూంచిన్సృష్ి వెైపుకు పామయణం అనే చిత్ాంలోని కొనిన దృశరాల్నన కూడా
చమపససునానం. భుగీహపు పాకకన్ గీహాల్నన కూడాచమపసరుం. కేవలం జుపటర్ గురించి కరక . శనిగీహం ,
Neptune, పరిబామణల్నన కూడా చరిుసరుం దీనిని త్పుక చమడండి.

సృష్ి వెైపుకు పాయయణం.
డా. హాగ్ రరస్ భూమి న్సండి మరో 40 కరంతి నిముషరలు వెలుపల్నకత వెళితే ,మరొక భటరిగీహనిన వెలుపల్నకత
వెళితే, మరొక భటరిగీహ౦ శనిగీహనిన చేరుకుంటటం .ఇది జుపటర్ కు ౦టే ముడింత్లు చిన్నది అదికరక,ఇత్ర
అనిన గీహాల కంటే అధిక బరువున్నది,శని ఘన్పరిమన్ంలో వేయిభూములు ఇమడగలవు .
చరులో త్రరవతి రెండు గీహాలు- Uranus, Neptune లుకుడా భటరివరయు గీహాలే Uranus భూమికంటే 15
రెటు పదద ది.జుపటర్ శని గీహాల తో కల్నప ఇత్ర పదద గీహలలయ ఇది కూడా వరయువే Uranus,శని గీహంలయ,ఏక
కేందా వలయయల మధ్ాన్సన్నది.ఐతే సౌర మండలంలోని ఏగీహంలోన్స లేన్టల
ు గర దినితిరిగే అక్ష్ము
సమరుావెైపు చమపససున్నది.
యురేన్స్ క౦టే కొ౦చె౦ పదద దిగర ఉన్న Neptune’s లో ఒక పదద న్లు ని భటగరమున్నది.Jupiter లోని పదద
ఎరీని భటగంవలె ఇది త్తఫరన్స ఉన్న భటగం కరవచసు Neptuneయొక్క అతి పదద చ౦దసాడు, Triton, ఈ
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గీహనికత వాతిరేక దిశలో పరిభామిససథన్న౦దని మన్౦ అన్సకోవరల్న . Neptune భూమికత నాలుగు కరంతి
గ౦టలన్స మి౦చిన్ దమరంలో ఉన్నది . Neptune పై న్స౦డి, సమరాడు, ఆకరశంలో ఒక కర౦తి చసకకలయ
మయత్ామే కనిపసరుడు. Neptune లోని అతిశత్ల౦ వలన్ అమ్మూనియయ, నెైటాలజన్సు అకకడ కరిగిప్ో తాయి,
gasoline గడ్ కడుత్తంది .
ఈ నాలుగు భటరి వరయువు గీహాలు, Neptune, Jupiter, శని,యురేన్స్, ఎ౦తో పాతక
ే ౦గర, సమరాని చసటలి
ఉన్న సమత్ల పాదేశ౦ లో గు౦డా ౦ గర
పరిభామిససథoటటయి. ఇది మన్ సౌరకుటలంబటనికత వెలుపల కన్సగొన్బడిన్ భటరి వరయుగీహాలకు వాతిరేక౦
అది వరటి న్క్ష్తాాలకు దగ్ రగర తిరుఉతాయి. నిరరనా మయరర్లలోఆప కొదిదగరపాకకకు జరిగినా భుగీహంపైన్
జీవులకు పామయదం.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : Hugh, మన్ వెన్సదిరిగి చమస్ు , దేవుడీ జగత్తున్స రూప్ ౦ది౦చిన్ సృష్ి ౦చిన్
విధాన్ం ఎ౦తో అదసుత్౦గర కనిపసమ
ు ౦టల౦ది. ఈ భూమి ఒక పాతేకమైన్ గురిుంపున్స ప్ ౦దిన్టల
ు న్నది . ఈ
అ౦శరనిన చరిు౦చ బో త్తనానము . జగత్త
ు న్సగురి౦చి ఆదికరండం ఒకటి, ఒకటి త్రరవత్ భూమిని గురి౦చి
చమససునాన మన్ ఈచిన్న గీహంపై దేవుడు పాతేాక శీదాన్స చసప౦చి న్టల
ు న్నది. నిజమేనా?

డా. హాగ్ రరస్ అది నిజమే, ఈ సరక్ష్ానిన మన్౦ ఇత్ర గీహలనినటిలో చమడగల౦. తోకచసకకలు, రరళు
గీహలు తాకతడుల న్స౦డి కరప్రడేందసకు, , Jupiter చాలయ పదద , గీహ౦గర ఉండాల్న.శని గీహ౦ దాని త్రవరత్
పదద ది గరన్స, దాని త్రవరత్ చిన్న వరయు గీహాలు ఉ౦డాల్న . ఇది వరటి నిరిిత్ పారిభామణo లో ఉ౦డాల్న. వీటిని
గురి౦చి గమని౦చిన్ మరో అ౦శ౦ ఇదిపారిభామణానికత నిరోధ్౦ కల్నగి౦చె పాతి దవన్సలు ఉ౦ డవు . పని
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ు ని౦డిన్ చిన్న గీహాలు
సకీమంగర జరిగ౦
ె దసకు,అలు పాతిధ్వన్స లన్స త్గి౦చె౦దసకు భూమితో ప్రటల ఈ రరళల
కూడా పారిభామిసమ
ు ఉ౦డాల్న . అక్ష్రరలయ, మన్ సౌరమండల౦ లోని పాతి గీహ౦. ఈ భుగీహంపైన్ జీవ౦
సరగి౦చెదసకు ముఖామైన్ ప్రత్ాన్స ప్ో ష్ససున్నది. కన్సక దేవుడు సృష్ి ంచిన్ సమసు ము, భూమిపైన్ జీవుల
మన్సగడ కు ముఖా౦ గర మనిష్ ఉపయోగ పడుత్తన్న దని ఇది సరక్ష్ామి ససున్నది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

దేవుడు బౌతిక శరసు రపు సదద ౦తాలన్స రూప్ ౦ది౦చి.సృష్ి ప్రారంభ౦ న్స౦డి

వరటిని నిల్నప్రడని బెైబిలు చెపుత్తన్నది .మన్ అ౦శరనికత ఆ సదా ంత్లకు ఉన్న సంభ౦ధ్మేమిటి? ఆదికరండం
మొదటి అధాాయంతో మన్౦ ఏ వెైపుకు వెలు ుత్తనానం?

డా. హాగ్ రరస్ భౌతిక శరసు ర సదాా౦ తాలలో మూడు అ౦శరలునానయి . మయన్వుడుమన్సగడ న్వి సరధ్ా
పరచాయి . వీటివలన్ దేవుడు, మన్౦ జగత్త
ు న్స అరిశల్న౦చి త్దావరర ఆయన్న్స కన్సగొన్ గల్నగేలయ మన్ల్నన
భుగీహంపైన్ నిల్నప ఉ౦చ గల్నగరడు 3వరదిగర, కీడున్స, వేదన్న్స, నెైపుణా౦ గర, త్వరగర, నిరూూల్నంచి, న్మత్న్
సృష్ి అని బెైబిలు చెపుత్తన్న సరికొత్ు లోక౦ లో కత మన్ం పావేశ౦ చేలయ చేయగల పరికరరలుగర ఉ౦డేలయ ఈ
భౌతిక శరసు ర సదాా౦తాలు రుప్ ౦ది౦చ బడినాయి ,ఆ లోక౦ లో కీడు, వేదన్ ఇకపై ఉ౦డవు. మన్
సరమరదయముపరుగుత్త౦ది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

మయన్వ మన్సగడకు త్గిన్ పరిసథ త్తలు నానయని చెపతే, జీవపరిణామనిన

గురి౦చి మేము చెపుడ౦ లేదస దేవుడు మనిష్ని సృష్ి ంచిభూమిపై ఉ౦చాడని చెపుుత్తనాన౦ , అత్డు
వచిున్పుుడు, అత్డు ఇకకడబాతికత విధ్౦గర పరిసథ తి ఉన్నది కదా ?

12

డా. హాగ్ రరస్ ఔన్స, కీడున్మ, వేదన్న్స నిరుూల్న౦చి౦ది, న్సత్న్ సృష్ి కోసం మన్ల్నన సదా పరచేందసకు
దేవునితో మన్౦ సహార౦ చె౦దసకు కరవరల్నున్ పరికరరల నిచేు౦ దసకు దేవుడు ఈ లోక౦ వీలెైన్ంత్ అధిక
జీవరనిన రకరకరల జీవులన్స ని౦ప్రడని 1౦4 వ కీరున్ మన్కు చెపుత్తన్నది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

అ౦తెకరక, కరల౦లోవెన్కెళిళ దేవుని లోకరనినఎపుుడు సృష్ి ౦ చాడని,

ఎ౦త్కరల౦ కతత్
ీ ం సృష్ి ౦ చాడని ఖగోళ శరసు రజు ాలనాన రు. పదమూడు ప్రయింట్ ఎనిమిది...

డా. హాగ్ రరస్ బిల్నయన్ స౦వత్ురరలు
డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

సరే, మనిష్ ఈ గీహ౦ఎ౦త్కరల౦ జీవి౦చగలడ౦ టలనానరు ?

డా. హాగ్ రరస్ మన్౦ చెడున్స , వేదన్న్స నిరూూల్నంచే పనిలో దేవుని తో కల్నస కృష్ చేస్౦ దసకు ఈ లోక౦
లో మన్౦ దాదాపు 20 వేల స౦ స౦వత్ురరలు, అధిక పక్ష్o న్లబెై వేల ఏళలళ బాత్క గల౦ .

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

కన్సక 14 బిల్నయన్ పైన్ కొదిదకరలమే ఉన్నది దేవుడు, మనిష్ని భూమిపై

పటి డానికత ముందస దానిన సదద పరచాడు అది ఎలయంటి సదద ప్రటల వివర౦గర చెపు౦డి.

డా. హాగ్ రరస్ మంచిది , దీనిని కన్సగొన్న ఖగోళ శరసు రజుడు మయన్వరళి పై గొపు స౦కలునినకల్నగి ఉన్న
వాకతతి ఓక డు నానడని దీని వలు తెలుససకోవరలనానడు సథ లయనిన సదా పరచడానికత కరవరల్నున్ కరలయనిన కత
నాగరిక లోకంలో మన్ నివసంచ గల కరలయనికత మధ్ా వాతాాసరనిన గమని౦చ మయనానడు . వివరహనిన ఇకకడ
ఉదేహరణ గర చెపువచస . స౦ గరతానిన మిన్హ యిస్ు వివేహం 20 నిముషరల కె౦ త్ కరుు అవుతోదో చమడండి .
అమరికర వివరహపు కరుు 20 వేల డాలరుు కు పైన్ ప౦డిు కత ముందస ఒక ఏడాది సదాాాటల ఈరరుటల ఐతే ఆ
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20 నిముషరల విలువ తేలుసస గన్సక సధ్ా ప్రటల న్స అదే విధ్ంగర ఖగోళ శరసు ర౦ లో ని భటరి అసమయన్త్.
మయన్వల్ను పై గొపు స౦కలు౦కల్నగి ఉన్న వాకతతి ఒకడునానడు .

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

దేవుడెల సృష్ి ౦ చాడో ఆదికరండం ఒకటల అదాాయ౦ చెపుత్త౦ది. మనిష్ని

భూమిలో ఉ౦చిన్ ముఖా౦శ౦ ఇకకడఉన్నది ఆ త్రువరత్ సృష్ి కరు తాన్ససృష్ి ౦ చిన్ లోక౦ లోనికత వచిు మన్
ప్రపముల కొరకు మరణి౦ చడమే
బెైబిలు లోని మొత్ు ం కదా .

డా. హాగ్ రరస్ ఆయన్ ప్రప్రనిన జయించాడు అన్గర మన్౦ ప్రప ౦ లో ఉన్న౦గని, ఆయన్ సమసు
ప్రప్రనిన కీడున్స జయించి మన్౦ కొరుకు౦టే మన్ల్నన ఆ ప్రప్ర ౦ న్స౦డి విడుదల చేయగల్నగిన్ దేవుడు
అదెలయ చెయయాలో చసప౦చాడు మన్౦ అవినీతి సరథన్౦ లో నీతినియయమకం పు చసుకుని ఆయన్ తోటి న్మత్న్
సృష్ి ౦లో పావేశం చ గల౦ .

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : :

పాయులయరర, ఆదికరండం ఓకటి రె౦డు అధాాయయలు మిముూన్స భామియయ

జేయయలని ఆశసమ
ు నాన౦ ఈ స౦గత్తలకు అన్సగుణంగర ఉన్న సైన్సు సరక్ష్యాధారల న్స తెలుపుత్ూన్న౦
అ౦తెకరక దేవుడు మన్లకు ప్ామిససున్న స౦గతిని కీస
ీ ు స దావరరఇచిన్ రక్ష్ ణ న్స వివరిచ బో త్తనాన౦.
త్రువరత్ వరరం సృష్ి ప్రారంభం లో ఎలయంటి జీవులు లేరని శరసు రజులు కన్సగొనానఅ౦సరనిన గురించి చరిు౦చ
బో త్తనాన౦ - జీవో ఏ కకడన్స౦చివకతు౦ దనే పాశన ఇపుుడు మన్లో ఉదయింససథ౦ది . ఇత్ర గీహాల న్స౦డి
జీవ౦ వచిు౦దెమొ న్ని పరిశల్నససున్టల
ు గర ఇకకడ శరసు రజులు చెపు త్తనానరు అ౦ దసకు వరరు లు ో గీహాల గురి౦చి
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మన్౦త్రచసగర వి౦టల౦ టటం అకకడ నీరున్న దని కన్సగోన్నరేమ్మ వరరి ఊ హఆకూ ఆధార౦ గర మన్౦
ఏమని చెపుత్తన్నరు ? దానిన గురి౦ చివచెు వరర౦ వివరిసు ర౦ . అ౦దారు త్పుక చమడ౦ డి

*****
మయ మరినిన టీవీ ప్ోా గరీమల్నన చమస్ందసకు ఉచిత్ John Ankerberg Show App చెససకొండి
"యిేసస కీస
ీ ు సన్స అంగరకరించడానికత ప్రారిథంచస" @ JAshow.org న్స

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో
ప్ో స్ి బటక్ు 8977
చటి న్మగర, TN 37414 అమరికర.
మయ వెబ్ సైట్: JAshow.org
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