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లోకమునకొక ప్రారంభముననదని సైన్స్ కనుగొననది - భాగం 4

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.
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. దీనిని మీరు త్పుక చమడాల్న చందసాణనన గోరించి
చరిుంచబో త్తనానం. మన్ సమరుాని పాతేాకత్న్స గురించి చరిుదాదం. ఆకరశంలో ఎందసకు అనిన
న్క్ష్ాతాాలునానయి? 50 బిల్నయన్సల, టిాల్నయన్సల న్క్ష్ాతాాలు. అవన్నన అవసరమే, అవన్నన కరవలసందే. మీరు
ఇది నిజమేనా అని అడగవచసు. ఇపుుడు ఖగోళ శరసు రజుుడు, డా. హూగ్ రోస్ తో మయటటుడుత్తనానము. అత్డి
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డాకుామంటరర చిత్ాం "సృష్ి వైపుకు పాయయణం"లోన్సంచి కొనిన దృశరాలు చమపంచబో త్తనానం. ఈ
డాకుామంటరరలో వచేు సైన్సు పరమైన్ వివరణలన్స బటిి , ఖగోళ సైన్సున్స గురించి మేము ఏమి
చెబుత్తనానమో మీరు అరధ ం చేససకో గలరు. ఆదికరండం మొదటి అధాాయం చరిుససునానం. దేవుడేమని
చెప్రుడు? బెైబిలులోని ఈ వివరరలు సైన్సు చెబుత్తన్న అంశరలకు ఎలయ అన్సగుణాంగర ఉనానయి? ఎంతో
అన్సగుణంగర ఉనానమని గురిుసు రరు? ఈ అంశరనిన మరింత్ లోత్తగర చరిుంచబో త్తనానము. మొదట చందసాని
దృశరాలన్స చమదాదము. ఇదెంతో అదసుత్మైన్ అంశం దీనిన తిలకతంచండి.

"సృష్ి వప
ై ుకు పాయయణం" దృశాం.
అనౌన్ర్:

చందసాని ససదీరఘమైన్, మరూమైన్ చరిత్ా, భూమితో ప్ో ల్నస్ు చందా గరీహం చాల పదద ది గన్సక,

చందసాణనన భూమిని జంట గీహాలని శరసు రజుులు త్రచసగర చెబుత్తంటటరు. ఐతే, ఒక న్క్ష్ాతాానికత ఇంత్ దగ్ రగర
ఉన్న ఒక వరయువు, ధ్మళి మేఘంలోన్సండి ఇలయంటి జంట గీహం పుటిి ందని, ఆకరషణ సమతాాలన్సినానయి.
ఏదో అసరదారణ విదద న్ంలో చందసాడు త్రరవతా ఎపుుడో రూప్ ంది యుండాల్న.
చందసాని రరళళు రసరయనికంగర భూమి రరళు కంటే వాతాాసంగర ఉనానయని చందా మండల పరిశోదన్లోు
తేల్నంది. చందసాని రరళులోని కతరరనా శకతు పరిశోధ్న్లలో చందా గరీహం వయససలో భూమి కంటే దాదాపు వంద
మిల్నయన్ సంవత్ురరలు చిన్నదని శరసు రజుులు పరిశోదన్లోు కన్సగునానరు.
1990 దశకంలో చందసాని ఉనికతని వివరించే ఒక సదాధంత్ం శరసు రజుుల మదా గొపు ఆదరణన్స ప్ ందింది. మయరుు
గీహమంత్ ఉన్న వససువు నాలుగున్నర బిల్నయన్సల భూమిని డీకొన్నదని ఈ సదాధంత్ం చెపు ున్నది దానోుని
పదారరధనిన భూమి త్న్ లోకత ప్లుుకున్నది. ఐతే డీకొన్నందసవలన్, భూమి చసటట
ి దమళి మేఘయలు, రరళళు
విసరురంగర వదజమూ బడినాయి. కరలకీమంలో గురుతావకరషణ ఆ ముకకల్నన కల్నప ఒక గీహంగర, చందసానిగర
మయరిువేసంది. ఈలొపల, భూమి మొత్ు ం వరతావరణానిన ప్ో గొటలికొని, భూమిపై చిపులోంచి విడుదల ైన్
వరయువులలోంచి పలుని వరతావరణం పుటలికొచిుంది.
ఇలయ డీకొన్డం విపత్త
ు గర కనిపంచినా, ఇది మేలు కొరకే జరిగింది. దీనివలన్ భూమి గుణలక్ష్ణాలోు కొనిన
మయరుులు జరిగ,ి ఇది జీవుల మన్సగడకు త్గిన్దిగర త్యయరయిాంది.
ఈ డీకొన్డంలో మయన్వ మన్సగడకు ఉపయోగపడవలసన్ అసంఖయాకమైన్ లక్ష్నాలుండాల్న. భూమితో డీకొనే
గీహమ సరిగ్ ర త్గిన్ంత్ పరిమయణంలో, త్గిన్ంత్ వేగంతో కదల్నవసమ
ు సరెైన్ కోణంలో డీకొనాల్న, త్గిన్
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పదారరధలతో రూప్ ంది, భూగీహపు అభివృదిదలో సరెైన్ కరలంలో అది భూమిని డీకొనాల్న. వీటిలు ో ఏ ఒకకటైనా
కొదిద శరత్మైన్ త్పు ప్ో యి యుంటే, భూమి నేడు శూన్ాంగర ఉండేది. అలంటి పని జరిగి ఉండకప్ో తే, భూమి
వరతావరణం ఇపుటి కంటే చాలయ బరువుగర, మన్ ప్ రుగు గీహం వీన్సస కంటే చాలయ బరువుగర ఉండేది.
వీన్ససలోని కరరబన్స డెైఆకెైుడు నిండిన్ మందమైన్ వరతావరణం జీవులనినటికీ త్క్ష్ణ మరణం కల్నగిసు సంది.
డీకొన్డంతో భూమికత లభించిన్ అదన్పు గడ్ తోటి దాని వరతావరణ మయరుులతో న్నరు దాని మూడు రూప్రలతో
భూమిపై ఉండగలదన్న మయట - మంచస, దావం ఆవిరిలయ- అధికమోతాదసలో- జల చకీం సరిగ్ ర కీమంగర
పనిచెయయాలంటే న్నరు అధికంగర ఉండాల్న. ఈ జల చకీం జీవులు బాతికత ఉండేటందసకు, మన్సగడకు చాలయ
అవసరం.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : హూగ్! నన్న డాకుామంటరరని చమచిన్పుుడు, దేవుడు చందసాణని సృష్ి ంచి,
శృతిచేసన్ దృశరాలన్స చమస ఎంతో ఆశురాప్ో యయన్స. మీరు సైన్సు సరక్ష్యాలన్స గురించి మరినిన వివరలు
చెప్రులని కోరుత్తనానన్స. ఐతే నాల్ వ దిన్ం వరకు సమరా చందా, న్క్ష్ాతాాలు సృష్ి ంచ బటధ్లేదని చెప్ు
కెైసువుల మయటల్నన విని కొందరు దీనిని న్మూలేక ప్ో త్తనానరు. వేదాంత్ పరంగర చమస్ు సమరా, చందా,
న్క్ష్ాతాాలన్స నాలుగవ దినాన్ సృష్ి ంచ బడా్యని ఆదికరండం ఒకటి చెపుడంలేదస,"ఆదియందస దేవుడు
భూమయాకరశములన్స సృజంచెన్స" అనే మయటన్స బటిి అదేమంటలన్నది?

డా. హాగ్ రరస్ పదానలుగో వచన్ం నాలుగో వచనానిన వివరించింది. "జయాత్తలు కలుగున్స గరక"అని
చెపు ున్నది. దేవుడు వరటిని సృష్ి ంచాడని వరకాం చెపుడం లేదస. "కలుగున్స గరక!" అగరధ్ జలముల పైన్ ఈ
జయాత్తలు మొదటి సరరి కనిపంచిన్ది ఇపుుడే సృష్ి జరిగిన్ ఆరురోజుల దృకుధ్ం ఇదేన్ని గమనించండి.
మొదటి దిన్ం వరల కరంతి జొరబడని వరతావరణం కొదిదగర చొరబడే వరతావరణంగర మయరింది. చందసాడు
కలగడం ఈ మయరుులో పదద ప్రత్ాన్స ప్ో ష్ససున్నది. నాలుగవ దినాన్ కొదిదగర చొరబడే కరంతిని పూరిుగర
చొరబదేలయ మయరరుడు. మొదటి మూడు రోజులలో దేవుడు సృష్ి ంచిన్ జీవుల వలన్ వరతావరణం లోకత వచిున్
ఆకతుజన్స, వరతావరణం లోని కరరబన్స డెైఆకెైుడు మోతాదసన్స మయరిువేసన్ందసవలన్, మేఘయలు
తొల్నగిప్ో తాయి. భూమండలం పైన్సన్న జీవులు ఇపుుడు మొదటి సరరి, వలుగు కరరణమైన్ అంశరలన్స
చమడగలరు. అదే పదిహేన్వ వచన్ం - జయాత్తలు- సమచన్లనాన్స, కరలమున్స, దిన్ సంవత్ురములన్స
సమచించసటకెై యుండుగరకనియు. ఆదికరండము మొదటి అదాాయములో ఆశురాంకల్నగించిన్ దేమిటంటే
నాలుగవ దినానికత ముందస జీవులకు సమరా చందా న్క్ష్ాతాాలున్న సథ లయలు తెల్నస ఉండాల్నున్ పనిలేదస.
నాలుగవదిన్ం త్రరవత్ సృష్ి ంచ బడిన్ జీవులకు ఏడాదిలో సరెైఅన్ కరలంలో తిన్డానికత పున్రుత్ుతిు కత, సమరా
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చందా న్క్ష్ాతాాల సరథనాలు తెల్నస యుండాల్న. న్నవు బటకీిరియయ వైతే ఇది అవసరం, న్నవు పక్ష్ివో క్ష్ీరదానివో ఐతే,
సమరా చందా న్క్ష్ాతాా ల కకడునానయో న్నకు తెల్నయయల్న.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఔన్స- దీనికొరకే అవికలగరలని దేవుడనానడు. అవి ఉండాల్న గన్సక కలగరలని
అన్లేదస. అవి ఉండాల్న గన్సక కలగరలని దేవుడు చెపున్టు యితే, సృష్ి లోని మొదటి దినాలలో మన్కు సమరా
గరీహం ఉండేదికరదస, మన్కు చందా గరీహం కూడా ఉండేది కరదస ఐతే, గీహాకరరష ణలో ఇది విపత్త
ు న్స కల్నగించేద,ి
ఔనా?

డా. హాగ్ రరస్ ఔన్స సమరరాకరషణ శకతు లేకుంటే, సౌర మండలంలో సథ రత్వం ఉండదస. భూమండలం పైన్
జీవులు బాత్కలేవు. చందసాడు లేకుంటే, ఎంతో కీమబదద ంగర న్డుససున్న ఈ జలచకీ మనేది ఉండదస. యోబు
37 మన్కు 16 రకరల వరరషలునానయని చెపు ున్నది, వీడియోలో చమపంచిన్టల
ు ఇలయంటి జల చకీం
ఏరుడాలంటే, చందసాడు సృష్ి ంచబడిన్ విధాన్ం కచిుత్ంగర ఆవిదంగరనే జరిగి ఉండాల్న.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఇపుుడు, శరసు రజుులు ఏంచెపు ునానరో గమనిదాదం. మున్సపటి సదాధంతాలన్స కొటిి
వేస్ందసకు కొందరు శరసు రజుులు మరింత్లోత్తగర పరిశీలన్లు జరిప్రరు. చందసాని గురించిన్ పరిశోధ్న్ల
ఫల్నతాలు చెపుండి.

డా. హాగ్ రరస్ చమడండి, ఇపుటి పరిశోదన్లోు తేల్నన్ దేమిటంటే, మన్ం మున్సపు త్లంచిన్ దానికంటే
చందసాడు ఉదువించిన్ విధాన్ం మరింహ సంకతుష్ి మైన్ది, భూమిగీహం పైఅన్ జీవుల మన్సగడ కొరకు, ఎంతో
ససనినత్ంగర, చాలయ జాగీత్ుగర శృతిచేయబడిన్ది. సృష్ి ప్రారంభ దినాలలో ఇపుటికంటే వంద రెటు ల అధికంగర
న్నరు ఉండేదని గురిుంచసకోండి. డీకొన్డం వలన్ సరిగ్ ర త్గిన్ంత్ న్నరు తొలగించబడి వరతావరణానికత చాల్నన్ంత్
గడ్ న్సకలపగర అధ్మ జీవులే కరక ఉత్ు మ జీవులు కూడా నివసంచా గల్నగే విదంగర వరతావరణం పూరిుగర
మయరిప్ో యింది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : మన్ం చరిుంచాల్నున్ రెండవ అంశం లోనికత వళదాం. ఆకరశ మండలంలో ఎనిన
న్క్ష్ాతాాలునానయని శరసు రవేత్ులు, ఖగోళ శరసు రజుులు న్ముూత్తనానరు.

డా. హాగ్ రరస్ ఇపుుడు మన్ం చమడగల ఆకరశరమండలంలో రెండందల బిల్నయన్సల
ప్రలపున్ు లునానయి. అన్గర 50 బిల్నయన్సల టిాల్నయన్సల న్క్ష్ాతాాలునానయి. అన్గర జగత్త
ు లో ఇవన్నన కల్నస
దాదాపు ఒక శరత్ం కన్సక మిగతా 99 శరత్ం న్క్ష్ాతాాలు, గీహాలు, ప్రలపుంత్లు కరవు.
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డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : సరే, ఇపుుడు వీరికత వీడియోన్స చమపదాదం. ఎందసకంటే దీనోు చమపంచాబో యిే
మిగతా అంశరలు- ఇవన్నన జీవుల మన్సగడకూ, భూమిపై జీవులు ఉండేందసకు అవసరమనే అంశం, ఆశురాం
కల్నగిసు సన్నది. జగత్త
ు న్స శృతి చేయడంలో ఒక భటగమిది. దేవుడు సృష్ి ంచిన్ న్క్ష్ాతాాలు కూడా అవసరమే.
దీనిన చమడండి.

"సృష్ి వప
ై ుకు పాయయణం" దృశాం.
అనౌన్ర్:

మన్ం సౌర మండలయనిన వదిల్న నాలుగు కరంతి సంవత్ురరలు పాయయణనంచి Alpha

Centauri అనే అతి దగ్ ర న్క్ష్ాతాానికత చేరుకుంటటం. మొత్ు ం రోదసలో సగం న్క్ష్ాతాాలు మయత్ామ సమరుాని
వరలే వ ంటరి లేక bachelor అని వరర్కరించ బడా్యి. Alpha Centauri bachelorన్క్ష్ాత్ాం కరదస. సరదారణ
అసంఖయాక న్క్ష్ాతాాలలో డి ఒకటి. Alpha Centauri లోని ఆకరష ణ శకతు వలన్ గీహాల సథ ర పాభటన్ంతో జీవులన్స
కరప్రడటం అసరదామౌత్తంది. కన్సక అధికమైన్ న్క్ష్ాతాాలు జీవులన్స కరప్రడలేవని తెల్నసంది.
పరిశోధ్న్ సరగిసు సండగర, న్క్ష్ాతాాలు వివిధ్ పరిమయణాలలో, రంగులలో వయససలోు వసరుయని కన్సగునానరు.
న్క్ష్ాత్ాం ఎంత్ పదద దెైతే అంత్ వేడిగర, ఇందన్ం త్వరగర కరల్నప్ో త్తంటలంది. సమరుాని కంటే పదద వైన్ న్క్ష్ాతాాలు,
సమీప జీవుల్నన కరప్రడేందసకు ఇంధ్నానిన వేగంగర, కీమం లేకుండా కరలుససుంటటయి. సమరుాని కంటే చిన్న
న్క్ష్ాతాాలు చలు నివి, జీవుల వచుదన్ం కోసం వరటికత దగ్ రగర తిరిగే గీహాల పరిభామణ వేగం న్క్ష్ాత్ాపు ఆకరష ణ
శకతు వలన్ అమిత్ంగర త్గి్ప్ో త్తంది. మలు గర తిరగరడమంటే పగటి కరలం, రరతిా కరలం అధికం. రరతిా వరకూ
ఉషోి గీత్ అధికంగర ఉంటలంది.
Alpha Centauri న్సండి 250 కరంతి సంవత్ురరల దమరంలో పాయయణనసు మ మన్ం లక్ష్ న్క్ష్ాతాాల్నన
కలుససకుంటటం. వీటిలో వంద న్క్ష్ాతాాల చసటట
ి మయత్ామే గీహాలూ తిరుగుత్తనానయని కన్సగొనానరు. న్క్ష్యాత్ా
మండలంలో కేవలం రెండు శరత్ం న్క్ష్ాతాాలకు మయత్ామ గీహాలునానయని అంచనా. ఇపుటి వరకు కన్సగొన్
బడిన్ భటరర వరయుగీహాలన్నన గురు గరీహం కనాన అనేక రెటు ల పదద వి. అవన్నన న్క్ష్ాతాానికత దగ్ రగర
తిరుగుతాయి, లేదా గుండాంగర కరకుండా, నిలువుగర కరకుండా తిరుగుతాయి. ఎలయ తిరిగినా పాకన్సన్న
భూమిలయంటి చిన్న గీహాలన్వి కదిల్నంచి వేసు సంటటయి.
విశరల న్క్ష్యాత్ా మండలంలో మన్ భూ గీహానిన ప్ో ల్నన్ 55 Cancri అనే ఒక న్క్ష్ాత్ాం, న్క్ష్ాతాాల గుంపుల
మధ్ాలో ఆకరశంలో తిరుగుత్ూ ఉన్నది. భూమికత 41 కంతి సంవత్ురరల దమరంలో ఉన్న ఈ గీహం వయససు
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ఇదస బిల్నయన్సల ఏళళు. దాదాపు సమరా గీహమంత్ వయససు, అదే పరిమయణం. ఈ గీహాలలో మన్ న్క్ష్యాత్ా
మండలంలో వల నే మూడు వరయువు నిండిన్ భటరర గీహాలు ఉనానయి. ఐతే ప్ో ల్నకలు ఇకకడతో అంత్ం. ఈ
వరయువు గీహాలలో ఒకటి 55 Cancri ని గురు గరీహం సమరుాని తిరుగుత్తన్నంత్ దమరంలోంచే తిరుగుత్ూ
గురు గరీహం కనాన నాలుగున్నర రెటు ల పదద దిగర ఉన్నది. ఈ అదన్పు గడ్ అకకడున్న భూమి పరిమయణంగల
గీహాల పరిభామనానికత అడ్ ం ప్రడగలడు. మిగతా రెండు భటరర వరయుగీహాలు 55 Cancri కత చాలయ దగ్ రగర
తిరుగుత్ూ జీవరనిన కరప్రడే గీహాలతోటి భయంకరంగర ప్ో టీ పడుత్తనానయి.
ఇపుటివరకూ శరసు రజుులు కన్సగొన్న అదన్పు సౌర గీహాలలో ఒకకదానిలో కూడా, జీవరనికత కరవరల్నున్ రెండు
వందల గుణలక్ష్ణాలలో ఒకకటి కూడా లేదస. మన్ సౌర మండలయనికత వలుపల వేలయది గీహాల్నన కన్సగొన్గలం.
ఐతే జీవులు మన్సగడకు త్గిన్ విదంగర రూప్ ందిన్ మన్ సౌరమండలంలో ఉన్న గీహాలవంటి పలు గీహాలన్స
కన్సగొనే అవకరశం దిన్దినానికత తిరిగి ప్ో త్తన్నది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఇది ఆశురా పరిచే వీడియో పాజలు దీనిన చమస ఈ పాశన అడుగుత్తంటటరు.
ఈ న్క్ష్ాతాాలు రూప్ ందడానికత దేవుడు ఇంత్ కరలం ఎందసకు తీససకునానడని అడుగుత్తంటటరు. ఎందసకతంత్
కరలం? దేవుడు వరటిని సథ లయలోు నిల్నప ఒకకక్ష్ణంలో ఎందసకు సృష్ి ంచలేదస? ఎందసకు చెయాలేదస?

డా. హాగ్ రరస్ ఆయన్ ఎంచసకున్న భౌతిక సదాధంతాల పాకరరం, జీవులకు కరవరల్నున్ మూల పదారరధలన్స
అభివృదిధ చేయడానికత అంత్ కరలం ఔత్తంది. ఐ సమతాాలు ఎందసకంటటరర? మేము ముందే చెపున్టల
ు గర,
ప్రప్రన్నన, వేదన్న్మ తొలగించేందసకు, దేవుని హసు పరికరరలుగర ఆయన్ వీటిని ఎంపక చేససకునానడు. ప్రపం
సదా నిల్నచి ఉండాలన్సకుంటే, వేరు రకం సమతాాల్నన ఉపయోగించాల్న. ప్రప్రనిన తొలగించడమే సృష్ి లో దేవుని
ముఖా సంకలుం గన్సక, మన్సష్తాల కొరకు పరిసథ తిని సరిదిదద డానికత ఇంత్ కరలం ఔత్తన్నది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : పాకృతి శరసరుానికత సవత్ంత్ానిరి యయనికత ఉన్న సంభంధానిన గురించి కూడా
చరిునాుబో త్తనానం. ప్రప్రనిన జీవిత్ం లోకత రరనివవడంగురించి, దానికత ముందసగరనే సదధ పడి సమత్తలాం
చేయడం గురించి ఇది చెబుత్తన్నది. త్రరవత్, సృష్ి కరు యిే ఈ లోకంలోనికత వచిు మన్ ప్రపముల కోసం
మరణనంచి, మన్ ప్రపములకు వలన్స చెల్నుంచి ఈ పాశనకు జవరబునిచాుడు. కన్సక పాకృతి శరసు ర సదాధంతాలలో
మనిష్ ముఖా ప్రత్ా వహిసు సనానడు. మేమిపుుడు చెపున్ సంగతి మీకు అరధ ంకకుంటే, చమసమ
ు నే ఉండండి,
రరన్సన్న కరరాకీమయలలో దీనిన గురించి మరింత్ చరిుసరుం. ఇపుుడు జగత్త
ు న్స శృతిచేసన్ ఆదిమ సమతాాలన్స
గురించి ఈ కరరాకీమంలో చరిుంచబో త్తనానము. అసలు ఆదిమ సమతాాలంటే ఏమిటో చెపుబో త్తనానము.
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డా. హాగ్ రరస్ మయన్వ జీవిత్ం ప్రారంభమయిేాందసకు మొదటోునే భూమిలో త్గిన్ ఏరరుటలు జరిగరయని
మన్ం గురిుంచడమే ఇది. శరసు రవేత్ుయిైన్ ఫ్ామేన్ డెైసన్, "ఈ విశరవనిన చమస్ు మయన్వులు రరబో త్తనానరని
దానికత ముందే తెల్నసన్టల
ు అనిపససున్నది" అనానడు.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఔన్స శరసు రవేత్ులు దేన్నన వత్తకు త్తనానరో తెలుససకో డానికత సరక్ష్యాదారరల్నన
పరిశీల్నంచాలన్సకునానము. న్క్ష్ాత్ామైన్ సమరుా డెందసకు పాతేాకమోచిుందో చమదాదం. ఇదంతా సహజమే న్ని
అన్సకుంటలనానం. గమనించండి ఈ దృశరాలన్స మీరు చమడాల్న. ఇది అదసుత్ం. దీనిన చమడండి.

"సృష్ి వప
ై ుకు పాయయణం" దృశాం.
అనౌన్ర్:

మన్ం వరయు మేఘయలన్స న్క్ష్ాతాాల పాసమతి గీహాలన్స చెపువచసు. ప్రలపుంత్ అన్బడే

న్క్ష్యాత్ా మండలం కొత్ు న్క్ష్ాతాాల్నన కంటటనే ఉన్నది. సమరుాడు చాలయ ఆలసాంగర పుటటిడంటలనానరు. ఇలయ
పుటిి న్ందసవలు నే జీవం కొన్సరగుత్తన్నది. మేఘయలలో వరష పు చసకకలు రూప్ ందిన్టేు న్క్ష్ాతాాల వరయు
మేఘయలలో రూప్ ందసతాయి. ఇకకడ ఆకరషణ కీలకం. వరయువు, ధ్మళి, గీహాకరరష ణలో దగ్ రకు లయగబడుత్ూ
ఉంటటయి. దగ్ రకు రరగర, పరమయణువులు డీకొని ఉష్ిం పడుత్తంది. ఆముకరకలు కల్నస ప్ో త్తండగర, ఉష్ిం
మరింత్ అధికంగర, ముఖాంగర కల్నసన్ ముకరకలయ మధ్ాలో పరుగుత్తంది. చివరకు దానిలోని మధ్ా భటగం
మరింత్ వేడెకతక బీజము మండుత్తంటలంది. ఇలయ మండుత్తండగర కొత్ు న్క్ష్ాత్ాం జనిూససుంది.
మన్ సమరుాడు కూడా ఇలయగే జనిూంచాడు గన్సక, పలువురు శరసు రవేత్ులు దీనిన మయమూలు న్క్ష్ాత్ామనానరు.
ఐతే ఇటీవల్న అనేక పరిశోధ్న్ల వలన్ శరసు రజుులకు అన్సమయనాలు వససునానయి. సమరా గరీహం నిజంగర చాలయ
అరుదెైన్ది. అనేక న్క్ష్ాతాాలు చాల చిన్నవి, లేదా చాల పదద వి. వయసస త్కుకవ లేదా ప్రత్వి. ఎకుకవ
లోహాలు, లేదా త్కుకవ లోహాలున్నవి. సమరుాని కతరణాలు ప్రలపుంత్లో అది ఉన్న సథ లం ఇవన్నన జీవంలో
ముఖామైన్ అంశరలు.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : హూగ్, భూమిపై Goldilocks సమత్ాం కొన్సరగుత్తన్నదని మీరు చెపున్ మయట
గురుుకు వససున్నది- విశవంలో సమసు ం సరిగర న్డుససున్నటల
ు న్నది. సమరుాడెందసకు సరిగ్ ర ఉనానడనే చరున్స
మన్మింకర ప్రారంభించనే లేదస. దీనిన లోత్తగర వివరించండి.

డా. హాగ్ రరస్ రోదసలో, అధిక సథ రత్వంతో నిల్నచేందసకు కరవరల్నున్ంత్ ముదద సమరా గీహంలో ఉన్నది. ఇత్
ఇది కేవలం కొంత్ కరలం మయత్ామే నిలుససుంది. జీవం కొన్సరగేలయ అది నాలుగు బిల్నయన్సల ఏళళు మయత్ామే
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నిలువ గలదస. సరరవతిాక మయన్వ నాగరికత్ సథ రంగర నిల్నచేందసకు దానికత మరింత్ త్కుకవ కరల వావది ఒక లక్ష్
సంవత్ురరలు మయత్ామే. అందసకే మయన్వుల్నన తెచేుందసకు దేవుడింత్ కలం వేచి ఉండి, 3.8 బిల్నయన్సల ఏళు
జీవరనిన నింప, మూల పదారరధలన్భివృదిధ చేస, సమరుాని చరిత్ాలో ఆ చాలయ త్కుకవ కరల పరిమితిలో ఆయన్
మన్సష్తాల్నన సృష్ి ంచాడు. కొదిద లక్ష్ల ఏళులో దేవుడు మన్ల నందసకు సృష్ి ంచాడో ఆ సంకలయునిన మన్ం
నరవేరరులని ఇది తెలుపుత్తన్నది.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : దేవుడీ పనిని చేశరడాంటే ఈ భోమిఆయన్కు ఎంతో పాతేాకమైన్దని చెపు
వరరిని త్ృపు పరుససున్నది. అంత్కంటే ముఖాంగర, ఈ కొదిద సంవత్ురరల కోసం ఆయన్ ఈ భూమిపై సృష్ి ంచిన్
ఈ పాజలు ఆయన్ సంకలయునికత త్పుక అవసరం. స్వచాు నిరి యమనే అంశం ఇకకడ పనిచేసు సందని మీరు
పుసు కంలో రరశరరు. నిన్సన ప్ామిససునానన్ని చెప్ులయ కంపూాటరిన ప్ో ా గరీం చెయ్యాచసు. ఐతే మనిష్ని నిన్సన
తాన్సగర ప్ామించేలయ చెయాడం కుదరదస. దేవుడిచిున్ ఈ చిన్న అవకరశపు కతటికీలో, ప్రునిన జయించాలని
మన్ం సవచాుగర తీససకునే నిరి యయనిన వివరించండి.

డా. హాగ్ రరస్ చమడండి. త్న్ ప్ామన్స పాదరిశంచేందసకు దేవుడు మన్ల్నన సృష్ి ంచాడు. అందసకే సవయం
నిరి య వకరశరనిన మన్కతచాుడు. ఇపుుడు జీవుల న్సండి దేవునికత, దేవుని న్సండి జీవులకు ప్ామ
మయరగలదస. విశవం ఎందసకతలయ గున్నదో దీనిన బటిి గీహంి చగలం. మన్ మందసకు ప్రపంలో పడతామో కూడా
ఇది చెపు ున్నది. దేవునికత లోబడాలో, లోబడకూడదో సవయంగర నిరి యించసకోగలం. భవిష్ాత్త
ు లో ఏమౌత్తందో
దేవునికత తెలుసస. ఇపుటికే మన్ం, మన్ గీహానికత కీడున్స కలుగ జేస్ వాతిరేక పరిసథ త్తలన్స
ఎదసరొకంటలనానము. ఐతే గొపు పాణాళికతో ఈ కీడున్స తొలగించడానికత, దేన్సడు పాకృతి శరసు రంతో ఈ భూమిని
ఎంతో జాున్ యుకుంగర సృష్ి ంచాడు.
ఇకకడ కెైసువాంలోని పాతేాకత్ ఏమిటన్గర, రెండు రకరల సృష్ి ని చమపంచే విశరవసం ఇద కకటే. దేవుడు కీడున్స
తొల్నగించడానికత మొదట సృష్ి ంచాడు. ఆ త్రువరత్ మయన్వులమైన్ మన్ం ఇష్ి పడితే ప్రపం ఎన్నడమ ఉందని
కొీత్ు సృష్ి లోకత తీససకెళతాడు. ఎందసకు? మన్ స్వచాు నిరి యం ప్రపంలో పది పరరక్ష్ించా బడి న్పుుడే అకకడికత
చేరుకోగలం. ఐతే సవశకతుతో గెలువ లేని పరరక్ష్లో దేవుడు గెలుపునిసరుడు.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : మీరు ఆ పరరక్ష్లో ఓడిప్ో యయరని గీహించిన్ త్రువరత్ మీ ప్రపముల కొరకు
మరణనంచిన్ందసకు త్న్ కుమయరుని దేవుడు పంప్రడని గురిుంచి మీరు ఈ విధ్ంగర సుందించారు?

8

డా. హాగ్ రరస్ నాకు పదిహేడేళు వయససలో బెైబిలున్స లోత్తగర చదవడం ప్రారంభించాన్స. దాని నైతిక
విలువలు నాకెంతో న్చాుయి. ఆ విలువల పాకరరం జీవించాలన్సకునానన్స గరని అలయ జీవించడం సరధ్ామని
త్వరలోనే గీహించాన్స. ఐతే బెైబిలున్స లోత్తగర ధాానిససున్నపుుడు, దేవుడు తాన సవయముగర, మన్ అవిన్నతి
సరథన్ంలో ఆయన్ న్నతిని ఉంచేందసకు విలువ చెల్నుంచేందసకు, సృష్ి కరు న్స మయన్వునిగర ఈ లోకరనికత
పంపంచాడని గీహించాన్స. ఇది చాలయ లయభకరం లయగుంది. ఇది గోపుకరరాంలయ అనిపంచి బెైబిలు వన్సక
పంద మిూదేళు వయససలో సంత్కం చేసరన్స. కరన్న అదే సమయములో నా పటు దెైవ సంకలుం
నరవేరరులన్సకుంటే ఆయన్ సహాయం త్పునిసరని గీహంి చాన్స. గిదో ానియుాల మయట నాకు న్చిుంది
"మన్కేది మంచిదో దేవునికే అధికంగర తెలుసస ఆయనేన మన్ల్నన న్డిపంచ నివరవల్న". గొపువరటిని
అందసకోవరడమే కరదస. సృష్ి కరు న్స న్న జీవితానికత యజమయనిగర చేసు రన్ని న్నవు నిరి యించస కోవరల్న. గెలువ
లేని పరరక్ష్న్స ఆయన్ సహాయం తీససకొని గెలవరల్న.

డా. జాన్ ఆంకర్ బర్్ : : ఊ. ఈ సమయచారరనిన పరిశీల్నంచిన్ శరసు రవేత్ులు జీవం కోసం ఆదిలోనే 850 గుణ
లక్ష్ణాలు సదధ ం చేయబడటం మన్ససకు విభటాంతి కల్నగిసు సంది. దేవుని జాున్ం దీనోు తెలుససుంది. సృష్ి లోని
సంకతుష్ిత్ తెలుససుంది. ఇదంతా చేసన్ దేవుడు, న్నవు అన్సమతిస్ు న్న జీవితానిన చకకగర న్డిపంచా గలడు. ఇదే
ఆయన్ చెబుత్తనానడు.
పాయులయరర, మీ విశరవసరనిన న్మూకరనిన యిేసస కీస
ీ ు సపైన్ నిలపండి. మీ ప్రపములు క్ష్మించ బటదెందసకు
ఆయన్ చేయవలసన్ దంతా చేశరడు. మీరిపుుడు ప్రపపు మరకలు లేకుండా దేవుని ముందస నిలువగలరు.
సరే వచేు వరరం జగత్త
ు లో జాగీత్ుగర శృతి చేయబడిన్ మరికొనిన లక్ష్ణాలన్స గురించి చరిుదాదం. వరటిలు ో
ఇటీవల కన్సగొన్ బడిన్ అంశం ప్రు, "చీకటి శకతు". ఇది చాలయ సంకతుష్ి మైన్ది. ఐతే వివరరల్నన విన్నపుుడు
మీరు దీనిని న్మూలేరు. ఆ త్రువరత్ బెైబిలులో వీటిని గురించి చెపుబడిన్ అంశరలన్స చరిుదాదం. మీరు త్పుక
చమసరురని ఆశససునానం.
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*****
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 వబ్ సైట్: JAshow.org
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