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సృష్టిల ోంచి ఒక్కొక్ొ మెట్టి గా ప్రో గార ోం -1 

అనౌన్సర్:       ఈరోజు John Ankerberg show ల  స ైన్సున్స బట్టి  తమ క్్రైసతవ విశ్ాాసాన్ని వదిలిన్ 

పో్జలక్ు మేము తగిన్ జవాబులు చెప్పబో తున్నిము. స ైన్సు ప్రిశ్ోధన్లన్స బట్టి , సృష్టిన్న గురిోంచి బ ైబిలు 

చెబుతున్ి వివరాలు నే్ట్ట స ైన్సుల  ప్ ోంతన్ లేక్ుోండన ఉన్నివన్న మీరు తలోంచవచసు. ఐతే ఈ ధనరావాహిక్ల , 

ఇట్ీవలి స ైన్సు సాక్ష్యాలు మిమమలిి క్రరససత  విశ్ాాసోంల కి్ న్డిపటసాత యన్న న్నరూపటసాత ోం. అోంతేక్ాక్, లేఖన్నలక్ు, 

స ైన్సుక్ు మధా అోంగీక్ారోం క్ుదరాలా అనే్ పో్శ్ిక్ు క్ూడన మేము ఈ క్ారాక్రమోంల  తగిన్ 

జవాబున్నవాబో తున్నిోం. 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   క్ుదరాలి, ఎోందసక్ోంట్ే ర్ోండిట్ట రచయిత ఒక్ొడే. మీరొక్ ఇోంజనీర్ న్నరిమోంచిన్ 

భవన్నన్ని చూసారన్సక్ ోండి, అదే వాకి్త న్నరిమోంచిన్ మరో భవన్నన్ని చూసట, మీరు, ఇది frank న్నరిమోంచిన్ 

భవన్మోంట్ారు. ఎదసట్ట విశ్ాాన్ని చూడోండి. ఇది దేవున్న న్నరామణోం. ఇది made in usa క్ాదస, దేవుడు 

న్నరిమోంచిన్ది. లేఖన్నలన్స చూడోండి, అవీ దేవున్న వదద న్సోండి వచనుయి. ఇక్ొడ, రచయిత ఒక్ొడే, వివరణ 

చెపపపవారు మారొచసు. అభిప్ాోయబేధనలు రావచసు, సాక్ష్ాోం మాతోోం మారదస. సతాోం మారదస. సతాోం, అదే 

పో్భువు వదద  న్సోండి వససత ోంద.ి 

అనౌన్సర్:   ఈన్నట్ట మన్ అతిధి Dr. Hugh Ross, ఖగోళశ్ాసత రోంల  Toronto University ల  Ph.D న్న 

ప్ ోంది, Doctorate తరాాత Cal Tech ల  రీస రిు చేసారు. ఇట్ీవలి గరోంధోం Navigating Genesis తో ప్ాట్ట 
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అనే్క్ గరోంధనలు రచిోంచనరు. హెబ్ర ో ప్ోండితుడ్ Dr. Walter Kaiser క్ూడన మాట్ాా డబో తున్నిడు. ప్ాత 

న్నబోంధన్ల న్ూ, హీబరో  బాషల న్స ఇతడు పో్ప్ోంచపో్ఖాాత ప్ోండితులల  ఒక్న్నగా ప్రగిణ ోంచబడుతున్నిడు ఈ 

John Ankerberg పో్తేాక్ క్ారాక్రమోంల , ఇట్ీవలి స ైన్సు సాక్ష్యాధనరాలు, ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ీ, ర్ోండు 

అధనాయాలక్ు ఏ విధోంగా అన్సగుణాోంగా ఉన్నియో వీరిక్ొడ మాట్ాా డుతుోండగా తలెుససక్ ోండి.  

***** 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మా ప్రో గార ోంక్ు ఆహ్వాన్నససత న్నిోం. ఈరోజొక్ చక్ొన్న అోంశ్ాన్ని చరిుససత న్నిోం. నే్డు 

క్నీసోం మరడు అోంశ్ాలన్స చరిుసాత ోం. మొదట్ట అోంశ్ోం, రాతిోవేళ ఆక్ాశ్ న్క్ష్తనో లన్స మీరు చూసటన్ప్ుడు, ఎన్ని 

న్క్ష్తనో లున్నియి? నే్డు, ఆ సోంగతి తెలుససక్ బో తున్నిరు, ర్ోండవది, దేవుడీ జగతుత న్స సృష్టిోంచి 

శ్రర తిచేసాడన్న న్నరూపటోంచే బలమెైన్ సాక్ష్యాన్ని గురిోంచి మన్ోం చరిుోంచబో తున్నిోం. దీన్ని స ైోంట్టససి లు చీక్ట్ట శ్కి్త 

అోంట్టన్నిరు. దనన్ని గురిోంచి నే్న్స చరిుోంచబో తున్నిన్స. ఆ తరాాత ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయాన్ని 

చూదనద ోం. ఆరు సృష్టిదిన్నల ప్ డవు, లేక్ ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట ర్ోండు అధనాయాలల న్న ఏడు దిన్నలు ప్ డవ ోంత? 

క్న్సక్ ఈరోజు చక్ొన్న అోంశ్ాలున్నియి. Hugh, మొదట్ట అోంశ్ోంతో ప్ాోరోంభిదనద ోం, అన్గా, పో్ససత తోం, విశ్ాోంల  

నే్డు ఎన్ని న్క్ష్తనో లున్నియో చెప్పోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   మన్క్ు క్న్నపటోంచే విశ్ాోంల  దనదనప్ు 50 బిలియన్, ట్టోలియన్ న్క్ష్తనో లున్నియి. Hubble 

ultra-deep field కి్ మన్ోం క్ృతజఞతలు తెలప్ాలి. రోదసీల  చనలా క్కదిద  సధలోంల  ఉన్ి న్క్ష్తనో లన్స, 

ప్ాలప్ుోంతలన్స దీన్న సహ్వయోంతో మన్ోం ఇప్ుపడు చూడగలుగుతున్నిోం. 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మోంచిది, పటోయులారా! పో్శ్ి ఏమిట్ోంట్ే, ఇన్ని న్క్ష్తనో లు అవసరమా? లేక్ 

దేవుడు అతిగా సృష్టిోంచనడన? ఈ వివరాలన్స తెలిపప వీడయిోన్స చూపటోంచబో తున్నిము. మీరు తప్పక్ 

చూడనలి. 

సృష్టివ ైప్ుక్ు పో్యాణోం. 

అనౌన్సర్:       ప్ాలప్ుోంతక్ ోందనో న్నకి్ క్కదిద  లక్ష్ల క్ాోంతి సోంవతురాలక్ు వ లుప్ల, అనే్క్ ప్ురాతన్ న్క్ష్తనో లు 

న్నవసటోంచే సాధ న్నన్ని చేరుక్ుోంట్ాోం. జీవాన్నకి్ ముఖామెైన్ ప్రిసటధతులన్స ఏరాపట్ట చేసపోందసక్ు ఈ ప్ురాతన్ 

న్క్ష్తనో లు తప్పక్ అవసరోం. ఈ ప్ురాతన్ న్క్ష్తనో లే మన్ గరహ్వన్నకి్, మన్ మన్సగడక్ు క్ారక్ాల ైన్ పటతరులు అన్న 

చెప్పవచసు. న్క్ష్తనో ల ఇోంధన్ోం తరిగిప్ర యి, అవి మరణ సపత , ఆ బరడిద మన్క్ు వససత ోంది. తరాాతి తరాల 

న్క్ష్తనో లక్ు, గరహ్వల న్నరామణనన్నకి్ క్ావాలిున్ ప్దనరాధ లున్ి బరడిదె. మృతన్క్ష్తనో లల ోంచి వచిున్ తొమిమద ి

బిలియన్ ఏళళ బరడిదె లేక్ుోంట్ే, మన్ భరమి ఉోండి ఉోండదస. 

సూరుాన్నలా లేక్ అోంతక్ోంట్ే చిన్ివిగా ఉన్ి న్క్ష్తనో ల వ లుప్లి ప్ ర తరిగిప్ర తుోంది. వీట్ట న్ూకాి్యర్ ఇోంధన్ప్ు 

సరఫరా ముగిసటప్ర యిన్ప్ుపడు, క్ాలిన్ క్ట్టిల న్న బొ గు్ లా మధాభాగోం మాతోోం ప్గిలిప్ర తుోంది. ఆర ోందసక్ు ప్ది 

మిలియన్ సోంవతురాల క్ాలోం ప్ట్ేి  ఈ వేడిబొ గు్ లు, మన్ మన్సగడల  ముఖాప్ాతోన్స ప్ర ష్టససత న్నియి. 

తెలామరగుజుు  అన్బడే ఈ పో్తేాక్ న్క్ష్తో ఉప్రితలోంప ైన్నే్, జీవాన్నకి్ క్ావాలిున్ ప్దనరధోం fluorine ఉతపతిత  

అవుతుోంది. Fluorine క్కన్ని ప్రో ట్ీన్సా  రూప్ ోందడోం అసాధామౌతుోంది. జగతుత ల  ప్ాోణుల జీవోం క్కన్సాగదస. 

అోంతక్ోంట్ే ఆశ్ురాక్రోంగా ఈ జగతుత ల  ఇోంత అధిక్ోంగా ఇన్ని ట్టోలియనా్ ప్ాలప్ుోంతలున్ిప్పట్టక్ర, మన్ 

ప్ాలప్ుోంతల  మాతోమే చనలిన్ోంత fluorine న్న ఉతపతిత  చసేప సధలాలు ఇోంక్ా మిగిలి ఉన్నియి. 
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సూరుాన్నక్ోంట్ే ప దద  న్క్ష్తోోంల న్న ఇోంధన్ోం తగి్తే, వ లుప్లి గాలిచిప్పలు ఉన్ిట్టా ోండి క్ూలుతనయి. ఇద ి

అతివేగోంగా మధా భాగాన్ని ఢీక్కన్గా చివర ి పపలుడు సోంభవిోంచి, మన్ స ోంత ప్ాలప్ుోంతల  సోంభవిోంచిన్ ఆ 

పపలుడు తీవోతన్స బట్టి , దనన్్ా ోంచి వచిున్ వ లుగు ప్గట్టవేళ క్ూడన క్న్నపటససత ోంది. చివరిసారిగా జరుగుతున్ి ఈ 

పపలుడుల ోంచి జీవాన్నకి్ క్ావాలిున్ ప్లు మరలక్ాలు వసాత యి. క్ారబన్, న్ ైట్రో జన్, ఆకి్ుజన్, భాసారోం, 

ప్ ట్ాష్టయోం, సలఫర్, ఇన్సము, రాగి, వ ోండి ఇోంక్ా అనే్క్మెైన్వి. ఈ పపలుడు వీట్న్నిట్టన్న న్క్ష్తోమోండలోంల కి్ 

వ దజలాగా, వాయువు, ధూళి మేఘాలు వీట్టన్న తమల  క్లుప్ుక్ుోంట్ాయి. 

ఈ వివిధ రక్ాల న్క్ష్తనో లు, తమ జీవమరణనల వివిధసాధ యిలల  మన్సగడ క్ సోం ముఖాప్ాతోన్స 

ప్ర ష్టససత ోంట్ాయి. గత 14 బిలియన్ ఏళళళ వృధనక్ాలేదస, న్క్ష్తనో ల రూప్క్లపన్క్ు వ చిుోంప్బడిన్ ఈక్ాలోం, 

జీవుల మన్సగడక్ు క్ావాలిున్ ప్దనరాధ లిి ఈ గరహోంల  ఉోంచేోందసక్ు ఉప్యోగప్డిోంది. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మోంచిది, Hugh. ఇది న్నజోంగా అదసుతమే, బ ైబిలుల , మొదట్ట వచన్ోంల  

మన్ము చూచిన్ దనన్ని తెలిపప న్నలుగు మాట్లు ఉన్నియి. ఆదియోందస దేవుడు భరమాాక్ాశ్ములన్స 

సృజోంచెన్స. ఇట్ీవలి క్ాలోం వరక్ు మన్క్ర సోంగతులు తెలియవు. ఐతే, న్క్ష్తనో ల రూప్క్లపన్, అవి ఇోంధన్నన్ని 

మోండిోంచడోం మన్క్ు చనలా అవసరమన్న చెప్ాపరు. దేవుడు మన్లిి సృష్టిోంచి, ఈ ల క్ోంల  మన్లన్స ఉోంచిన్ 

తరవాత, మన్ క్ సోం దేవుడు ముోందసగానే్ సృష్టిోంచిన్వనీి మన్క్ు అవసరమే. 

డా. హాగ్ రాస్   ఔన్స, ఇక్ొడ ప్ట్టి క్ల  మన్ోం 98 మరలప్దనరాధ లన్స చూససత న్నిోం. ఇక్ొడ భరగరహోంప ైన్ 

జీవుల మన్సగడక్ు మన్క్ు ఇవానీి అవసరమే. జగత్ సృష్టి  తరువాత మొదట్ట న్నలుగు న్నముషాలల  

మన్క్ు లభిోంచే మరలప్దనరాధ లన్స, విశ్ాప్ుసోంప్ూరణ ప్రిమాణోం న్నరణయిససత ోంది. Hydrogen, హీలియోంల 
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ఖచిుతమెైన్ న్నషపతిత , న్క్ష్తనో లు ఎలాోంట్ట మరలప్దనరాధ లతో వసాత యో న్నరణయిససత ోంది. దీన్నకి్ వరుసగా మరడు 

తరాలు, వరుసగా మరడు తరాలు, న్క్ష్తనో లు రూప్ ోందిన్ తరాాత, జీవాన్నకి్ మన్క్ు క్ావాలిున్ మరలక్ాలనీి 

లభిసాత యి. ఉదనహరణక్ు, supernova ల ోంచి మన్క్ు లభిోంచే uranium, thorium లు. భరమిప ై 

సముదనో లు, ఖోండనలు రూప్ ోందడనన్నక్ి ఇవి ర్ోండు మన్క్ు తప్పక్ క్ావాలి. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  అనీి క్ావాలా? 

డా. హాగ్ రాస్   అనీి క్ావాలా? మళ్ళళ చెప్ుత న్ని? మొదట్ట న్నలుగు న్నముషాల ా  మన్క్ు లభిోంచే 

మరలప్దనరాధ లన్ని ముదద  న్నరణయిససత ోంది. క్ాలక్రమోంల  విశ్ాోం ఎోంత వేగోంగా ప రుగుతుోందనే్ అోంశ్ాన్ని క్ూడన 

ఇది న్నరణయిససత ోంది. మాన్వాళి మన్సగడ సాగిోంచే క్కదిద  క్ాలోంల , న్క్ష్తనో లు ఒక్దనన్నక్కక్ట్ట క్కోంచెోం దూరదూరోంగా 

ఉోండనలన్ే అోంశ్ాన్ని క్ూడన ఇక్ొడ చనలా ముఖామెైన్ అోంశ్ోంగా ప్రిగణ ోంచనలి. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఇది న్నజోంగా అదసుతోం. రో్ండవ అోంశ్ాన్నకి్ వ ళదనోం, అన్గా చీక్ట్టశ్కి్తకి్. విశ్ాోం, 

శ్ృతిచేయబడిన్దన్న సూచిససత న్ి గొప్ప సాక్ష్ాోం దీన్నల  ఉన్ిదన్న చెప్ాపరు. విశ్ాోంల  జీవుల మన్సగడక్ు 

క్ావాలిున్ మరొక్ ముఖాాోంశ్ోం క్ూడన ఇదే, దేవుడు మన్ క్కరక్ు ఈ సూతనో లన్స ఉోంచనడన్న దనీ్న దనారా 

తెలుుక్ గలోం. మరి, మొదట్టగా, ఏమిట్ది? సృష్టివ ైప్ుక్ు పో్యాణమనే్ మీ డనక్ుామెోంట్రీ దృశ్ాాలన్స 

చూపటోంచబో తున్నిోం. పటోయులారా, దీన్నన్న గమన్నోంచోండి. 

“సృష్టివ ైప్ుక్ు పో్యాణోం” దృశ్ాాలు. 

అనౌన్సర్:       మన్ోం భరమి న్సోండి ఆరు లేక్ ఏడు బిలియన్ క్ాోంతి సోంవతురాల దూరోం పో్యాణ సపత  

మన్మొక్ అదసుతమెైన్ విషయాన్ని క్న్సగొన్గలము. ఏఫ్టోల్ ర్ోండువేల సోంవతురోం, అోంట్ారిొట్టక్ా శీతల 
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ఉప్రితలోంప ైన్, శీతల వాతనవరణోంల  బ లూన్ ప ైన్ ఉోంచిన్ ట్టలిసర ొప్ుల  న్సోండి ప్రిశీలిోంచి క్న్సగొన్ి ఈ 

జగతుత యొక్ొ అనే్క్ అదసుతమెైన్ ప్రీక్ష్య ఫలితనలన్స శ్ాసత రజుఞ లు మన్క్ు వ లాడిోంచనరు. Boomerang పో్ణనళిక్ 

అన్బడుతున్ి దక్ష్ిణధృవోంల న్న అతిశీతల సటధరవాతనవరణోం, స ైోంట్టససత లు జగతుత  యొక్ొ విసతరణన్స 

ఖచిుతోంగా వ కి్ొోంచడనన్నకి్ సహ్వయప్డిోంది. సృష్టిక్ారాోం తరువాత మొదట్ట ఎన్నమిద ిబిలియన్ సోంవతురాలు, 

జగతుత  విసతరిోంచడోం, విసర ఫట్న్ోంల  వచిున్ ఇన్సప్ముక్ొల వల , విసతరణ వేగోం తగి్ప్ర తఉ ఉన్ిది. ఐతే, గత 

ఆరు బిలియన్ సోంవతురాలుగా జగతుత  విసతరణ వేగోం ప రగిిప్ర తున్ిదన్న Boomerang ప్రిశ్ోధన్ల ా  తెలిసటోంది. 

జగత్ చరితో మొతతోంల  విశ్ాప్ు విసతరణన్స ఖచిుతోంగా న్నరణయిససత న్ిది ర్ోండు అోంశ్ాలన్న శ్ాసత రజుఞ లు 

క్న్సగొన్నిరు – ముదదయొక్ొ సాోందోత, రోదసట శ్కి్త సాోందోత విశ్ాప్ు మన్సగడల న్న మొదట్ట భాగోంల  అధిక్ోంగా 

ఉన్ ముదద  సాోందోత, జగతుత  విసతరణ వేగాన్ని తగి్ససత ోంది. ఐతే ఇట్ీవలి జగత్ చరితోన్స న్నర దశిససత న్ి రోదసట శ్కి్త 

సాోందోత, జగత్ విసతరణవేగాన్ని ప ోంచసతుోంట్టోంది. ఈ ససన్నితమెైన్ సమతఉక్ోంల , విశ్ాోం అదసుతోంగా 

శ్రర తిచేయబడడోం తెలుససత న్ిది. ముదదయొక్ొ సాోందోత అతిసాలప ప్రిమాణోంల  ఏమాతోోం మారన్న లేక్ రోదసట 

శ్కి్తసాోందోత, అతిసాలపోంగా ఏమాతోోం మారిన్న, జీవోం, జగతుత ల  ఎక్ొడెైన్న ఏ సమయోంల న్ ైన్న 

అసాధామెైప్ర తుోంది. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  Hugh, ఈ చీక్ట్టశ్కి్త అనే్ సోంగతిన్న న్నజోంగా న్మమలేక్ున్నిన్స అధిక్మెైన్ ఈ 

శ్కి్త, జాఞ న్మున్ి సృష్టిక్రతన్స చూపటససత న్ిదన్న మీరోంట్టన్నిరు. ఎోంత జాఞ న్ోం? దీన్ని గురిోంచి ఉదనహరణలతోట్ట 

క్కోంచెోం వివరోంగా చెప్పోండి. 
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డా. హాగ్ రాస్   రోదసట శ్కి్త సాోందోతన్స డనక్ుామెోంట్రీల  చూపటోంచనము. నే్డు దీన్ని “చీక్ట్టశ్కి్త” అోంట్టన్నిోం. 

జగతుత ల న్న సమసతోంల  ఇది మరడవ వోంతున్స ఆక్రమిోంచిోంద.ి జగతుత  యొక్ొ రోదసట ఉప్రితలోంల  సటధరప్డిన్ 

శ్కి్త ఇద.ి ఉప్రితలోం, ప రిగిప్ర యిే క్కలది, జగతుత న్స మరిోంత తారగా విసతరిోంప్జ సప చీక్ట్టశ్కి్త పో్భావోం, మరిోంత 

అధిక్ోంగా ప రిగిప్ర తుోంట్టోంది. వేగాన్ని తారగా ప ోంచితే వాయువు మాతోోం లభిససత ోంది, న్క్ష్తనో లు ప్ాలప్ుోంతలు 

లభిోంచవు. ఈ వేగాన్ని మరోింతగా తగి్సపత , న్లారోంధనో లు, newton న్క్ష్తనో లు మాతోమే లభిసాత యి. ఎలా జరగిిన్ 

జీవోం అసాధాోం. చీక్ట్ట శ్కి్త యొక్ొ విలువన్స, ఎోంతో జాగరతతగా శ్ృతిచేసటన్ప్ుపడే జగతుత ల  జీవోం యొక్ొ 

మన్సగడ క్కన్సాగుతుోందన్న ఖగోళశ్ాసత రజుఞ లు ల క్ొలు వేసట చెబుతున్నిరు. 

చక్ొగా శ్ృతిచేసటన్ రూప్క్లపన్న్స ఇప్ుపడు, మన్ము సాధిోంచిన్ చక్ొన్న ఉదనహరణతోట్ట ప్ర లిు చెప్పగలము. 

న్న ఉదేదశ్ాోంల , Cal Tech మరియు MIT శ్ాసత రజుఞ లు క్న్సగొన్గా, ఆ తరువాత మన్ పో్భుతాోం తయారుచేసటన్ 

Telescope అది. ఐతే, ఈ ఆక్రషణ అల telescope క్ోంట్ే అతాధిక్మెైన్ జాఞ న్ోం, వివేక్ోం, క్నీసోం దనన్నక్ున్ిోంత 

శ్కి్త, ఈ చీక్ట్టశ్కి్తల  ఉోంట్టోందన్న తలుసూత  మన్ శ్ాసత రజుఞ లు ప్రిశ్ోధన్లు సాగిససత న్నిరు. వేరుగా చెపటతే, ఈ 

చీక్ట్టశ్కి్తన్న రూప్ ోందిోంచిన్ వాకి్త ఆ cal tech లు, MIT శ్ాసత రజుఞ లక్ోంట్ే క్నీసోం ప్ది ట్టోలియన్, ట్టోలియన్, 

ట్టోలియన్, ట్టోలియన్, ట్టోలియన్, ట్టోలియన్, ట్టోలియన్ ర్ట్టా  అధిక్మెైన్ జాఞ న్ోం క్లిగిన్వాడు క్నీసోం 

అన్నిర్టా్యిన్న మన్ పో్భుతాోంక్న్ని అధిక్ధన్ వసతులు ఉన్ివాడు.  

న్న ఉదేదశ్ాోం మీక్ు అరధమయిాోందన్సక్ుోంట్ాన్స, వివేక్ోం, విజాఞ న్ోం, సృజన్నతమక్త, శ్కి్త వీట్న్నిట్టనీ దేవుడు 

మాతోమే రూప్ ోందిోంచగలడు, క్న్సక్, రోదసీన్న, క్ాలాన్ని మిోంచి జగతుత న్స సృష్టిోంచిన్ ఈ దేవుడు, ఈ జగతుత  

ఒక్ క్రమప్దధతిల  న్డిచేలా ఆజాఞ పటోంచగలశ్కి్త క్లిగి ఉోంట్ాడు. మాన్వులమెైన్ మన్ోం చేయలేన్ోంత భారీ 

ప్రిమాణోంల  ఈ ఆజఞలన్నసాత డు. 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఇక్ొడ, అదసుత వివేక్ోం క్లిగిన్ సృష్టిక్రత ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్వ అధనాయోంల  

మోష్పక్ు ఒక్ చిన్ి సమాచనరోం తెలిప్ాడు. దనన్నన్న గురిోంచి చెప్ాపడు, భరమాాక్ాశ్ములన్స సృష్టిోంచిన్ 

తరువాత, ఆరు రోజుల సృష్టి  తరువాత ఆయన్ విశ్రమిోంచనడు. ఇక్ొడ ఒక్ పో్శ్ి; మొదట్టరోజు, ర్ోండవరోజు, 

మరడవరోజున్ చేసాడన్డోంల  ఉదేదశ్మేమిట్ట? ఆ దిన్నలక్ు 24 గోంట్లన్న క్కోందరూ, లేదస అోంతక్ోంట్ే ఎక్ుొవ 

క్ాలమన్న క్కోందరు, క్కోంత క్ాలోం కి్రతోం జరిగిన్ చరులల  మీరు క్ూడన ప్ాలగ్ న్నిరు. దనన్న న్నరాహణల  

ప్ాలగ్ నే్ోందసక్ు పో్ఖాాత హీబరో  ప్ోండితుడు, డనకి్ర్ Walter Kaiser న్స క్ూడన ఆహ్వాన్నోంచనన్స. ఈ పో్శ్ి 

వచిున్ప్ుపడు, బ ైబిలు విషయోంల  “yok”, క్ాలోం అనే్ ఈ మాట్క్ు అరధోం ఏమిట్న్న అతడిన్న అడిగాన్స. 

పో్జలారా! దీన్నన్న ఆలక్ిోంచోండి. 

“స ైన్సున్ూ, బ ైబిలున్ూ గురిోంచిన్ మహ్వచరు” 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  Dr. Walter Kaiser, మొదట్ట పో్శ్ి మీక్ , ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ట, ర్ోండు 

అధనాయాల ా  “దిన్ోం” అన్గా ఏమిట్ట? బ ైబిలు, దిన్నన్నక్ి ఇరవ ైన్నలుగు గోంట్లోంట్టన్ిదన? లేక్ అోంతక్ోంట్ే 

ఎక్ుొవ క్ాలమన్న బ ైబిలు బో ధిససత న్ిదన? మీరు, NIV బ ైబిలున్స అన్సవాదిోంచిన్ వారిల  ఒక్రు. హీబరో  

భాషన్స బో ధిససత న్నిరు, గతోంల  నే్న్స ల కి్ొోంచిన్ప్ుపడు మీరు క్నీసోం ఏడు భాషలు మాట్ాా డనరు. మాక్ు 

సహ్వయప్డోండి, ఐతే మాములు వాక్ుత లక్ు క్ూడన అరధమయిేాలా తేలిక్ మాట్ల ా  చెప్పోండి. ’దిన్ోం’ అనే్ 

మాట్న్స గురిోంచి బ ైబిలు అక్ష్రాలా ఏమన్న చెప్ుత న్ిది. 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   చూడోండి, John, మిమమలిి క్లవడోంతోప్ాట్ట, పో్జలతో మాట్ాా డట్ోం సోంతోషోం. మీ 

పో్శ్ిన్స ల తుగా చరిుోంచడోం అన్ోందోంగా ఉన్ిది. ’దిన్ోం’ అనే్ ఈ మాట్క్ు బ ైబుల ా  అరధోం ఏమిట్న్న మీరు 
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అడగాలి. ప్దనన్నక్ ిఒక్  అరధోం – రచయిత వాడిన్ అరధోంమాతోమే ఉోంట్టోందన్న నే్న్స వారసిసత ోంట్ాన్స. ఐతే ఇక్ొడ 

వాక్ాభాగోంల  అన్గా ఆదిక్ాోండోంల  రచయిత ఈ ప్దనన్ని మరడు లేక్ న్నలుగు వేర ారు విధనలుగా వాడనడు. 

’దిన్ోం’ ‘yom’ అనే్ హీబరో  ప్దోం, King James బ ైబిలుల  ఐద ోందలసారుా  క్న్ప్డుతుోంది. 

58 రక్ాలుగా ఈ ప్దోం వాడబడుతున్ిదన్న englishman’s Hebrew Concordance చెప్ుతున్ిది. అోంట్ే, 

ఇషిపో్క్ారోం వాడుక్ వడోంక్ాదస. ముఖాోంగా సోందరాున్ని గమన్నోంచనలి. ఈ ప్దోం ఏ సోందరుోంఓ వాడబడిోందో  

జాగరతతగా చూససక్ వాలి. క్న్సక్ 5 వచన్ోంల న్న ’వ లుగు; ప్గలు’, న్నలుగవ దిన్నన్ దేవుడు ఇరవ ైన్నలుగు 

గోంట్ల దిన్నన్ని సృష్టిోంచనడు. ఆదిక్ాోండోం 2:4 ల  దేవుడెైన్ యిెహో వా భరమిన్న ఆక్ాశ్మున్స చేసటన్ 

దిన్మోందస  అనే్ వాక్ాోం, సృష్టిన్న గురిోంచి మొతతోంగా చెబుతున్ిది. “ఫలాన్న వాకి్త దేశ్ాధాక్షున్నగా 

ఉన్ిప్ుపడు”, లేక్ అబోహ్వోం లిోంక్న్ ప్ాలన్ క్ాలోంల ” అన్న చెప్పడోం వోంట్టద ే ఇది. క్న్సక్ ప్ూరోాతతర 

సోంబోంధనన్ని గమన్నోంచసక్ వాలి. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  సర , దేవుడు, దిన్మన్గా దీరఘక్ాలమన్న మన్క్ు ఎోందసక్ు చెప్ుతున్నిడు, 

ఎోందసక్ు సోంబో ధిససత న్నిడు? ఇక్ొడ మరడు సోంగతులున్నియి. 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   ఔన్స, వీట్టల ా  పో్తీదనన్ననీ మన్ోం జాగరతతగా ప్రిశీలిోంచనలి. ఆదిమ సోంఘసాధ ప్క్ులు, 

మధా ప్ాోచా యుగప్ు న్నయక్ులు దిన్మన్గా ససదీరఘక్ాలమన్న తలోంచ ేఈ అోంశ్ోంల  చనలా జాగరతతగా 

ఉోండేవారు. ఐతే క్ారణనలు మాతోోం వేరు. ఇక్ొడ AUGstine అనే్ వాకి్త, లేక్ AUGUStine ఇలా చెప్ాపడు – 

ఒక్ట్ట, ర్ోండు, మరడు దిన్నల తరాాతన్ే ఇరవ ైన్నలుగు గోంట్ల దిన్ోం వచిుోందన్నిడు. ఆక్ాలోంల  మన్సషులు 

లేరనే్ సోంగతిన్న జాగరతతగా గమన్నోంచసక్ వాలి. క్న్సక్ ఇది మాన్వున్న యొక్ొ దృక్పధోంక్ాదస, ఇది దేవున్న 
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దృక్పధోం. ఇప్ుపడు వయామగాములు భరమోండలోం చసట్టి  తిరుగుతఉ ఉన్నిరు. అలా తిరుగుతఉ అనే్క్ 

సూరోాదయాల్ని, సూరాాసమయాల్ని చూసూత  ఉోంట్ారు. సాయోంతోోం, ఉదయోం, సాయోంతోోం, ఉదయోం, 

సాయోంతోోం, ఉదయోం, సాయోంతోోం, ఉదయోం. ఐతే దేవుడు మన్ సౌరమోండలాన్నక్ోంట్ే దూరోంగా 

ఉన్నిడన్సక్ుోంట్టన్నిన్స. క్న్సక్, ఆ సోంగతిన్న క్ూడన మన్ోం గమన్నోంచసక్ వాలి. 

ఐతే, ఈ అోంశ్ాన్ని బలోంగా న్ొకి్ొ చెప్ాపలన్న బ ైబిలు గరోంధోం పో్యతిిోంచడోం లేదన్సక్ుోంట్టన్నిన్స. దేవుడే ఈ 

సమసత  జగతుత న్స సృష్టిోంచనడన్న బ ైబిలు గరోంధోం న్ొకి్ొ వక్ాొణ ససత న్ిది. ఆదియోందస boom దేవుడు! ఆయనే్ 

సమసాత న్ని సృష్టిోంచనడు. క్న్సక్ నే్ట్ట ఆధసన్నక్ పో్జలు వాదిససత న్ి విషయమేమిట్న్గా – ఖచిుతమెైన్ ప్ాోరోంభోం 

ఉన్ిదన? లేక్ మరొక్దనన్నతో సోంబోంధమా? బ ైబిలు ఇది ఖచిుతమెైన్ ప్ాోరోంభమన్ిది. దేవుడు తప్ప మరొక్ట్ట 

లేదస, ఆయనే్ సృష్టిోంచనడు. ఈ సోంగతినే్ నే్న్స చెప్ుతనన్స. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  Hugh, ఇది ఖచిుతమెైన్ చరాుోంశ్ోం, ఈ ధనరావాహిక్ల  క్ూడన పో్జలక్ు ఈ 

సోంగతులన్స తెలుప్ుతనోం. Dr. Kaiser ఎోంతో చక్ొగా భోదిసాత డు. చూడోండి, అతడకి్ొడ చెపటపన్ చివరి అోంశ్ోం, 

ఈ వాక్ాోంల న్సోండి మన్ోం మొదట్ గరహిోంచనలిున్ అోంశ్ోం, ఈ జగతుత క్ు ఒక్ ప్ాోరోంభమన్ిదనే్ అోంశ్ోం. ఇది 

మొదట్టిోంచీ ఉన్ి శ్ాసీత రయ అభిప్ాోయోంక్ాదస. ఈ అభిప్ాోయోం ఇట్ీవలన్ే మన్ససలల క్ి వచిుోంది. దీన్ని 

వివరిోంచోండి. ప్ాోరోంభోం ఎక్ొడో  ఉన్ిదన్న, స ైన్సు, బ ైబిలు అోంగీక్రిససత న్నియి.  

డా. హాగ్ రాస్   న్నజమే, పో్క్ృతి శ్ాసత రోంల న్న రోదసటక్ాల సటదనధ ోంతనలు విశ్ాాన్నకి్ ప్ాోరోంభమున్ిదన్న 

చెప్ుతున్నియి. రోదసట క్ాలప్ు ప్ాోరోంభోం క్ూడన దీన్నల  ఉన్ిది. అన్గా, దేవుడీ జగతుత న్స సృష్టిోంచక్ముోందే, 
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ఆయన్ జగతుత క్ాలాన్నకి్ మిోంచిన్ సాతోంతుో డు. క్న్సక్, క్ాలాన్ని గురిోంచిన్ ఆయన్ దృక్పధోంతో ప్ర లిసపత  ఆయన్ 

దృక్పధోం ఖచిుతోంగా వేరువిధోంగా ఉోంట్టోంది. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఊ.. వయామగామిన్న గురిోంచిన్ ఉదనహరణ బాగుోంది. ప ైన్ రోదసటల  ఇప్ుపడు 

ప్రిభోమిససత న్ి వయామగాముల న్నవేదిక్ పో్క్ారోం, వారు ఐదస లేక్ ఆరు రోజుల క్ాలాన్ని ఎన్నమిది గోంట్లలా 

చూససత న్నిరు. అోంతవేగోంగా తిరుగుతున్నిరు. క్న్సక్ వారికి్ ఒక్ రోజన్గా, మన్ భరమి చసట్టి  చనలా వేగోంగా 

తిరుగుతున్నిరన్ిమాట్. మరిోంత దూరోంగా ఉన్ి దేవున్న దృక్పధోం ఏమిట్ట? ఆయన్ ఎన్ని గోంట్లన్నిడు? 

దీన్నల ోంచి ఒక్ పో్శ్ి వససత న్ిది. ఈ యోమ్ ల గురిోంచి మీర మన్న తలుససత న్నిరు? ఖగోళశ్ాసత రోంల న్న 

సోంగతులతో ఇవి ఎలా క్లుససత న్నియి? స ైన్ూు, బ ైబిలూ ఈ అోంశ్ాలల  క్లుససత న్నియా?  

డా. హాగ్ రాస్   చూడోండి, నే్న్స హీబరో  ప్ోండితుణ ణ  క్ాన్స, ఐతే, ఆదిక్ాోండనన్ని మొదట్ట చదివిన్ప్ుడు, 

’దిన్ోం’ అనే్ ప్దనన్ని మరడు రక్ాలుగా వాడనరన్న WALT లాగ  న్నక్ూ అన్నపటోంచిోంది. దీరఘక్ాలాన్నకి్ హీబరో  

భాషల  ’YOM’ అనే్ ప్దోం ఒక్ొట్ే ఉన్ిదన్న ఆ తరువాతనే్ క్న్సగొన్నిన్స. ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోం 

చదివి, మొదట్ట ఆరురోజులు, సాయోంతోోం, ఉదయోం ఉన్నియన్న, ఏడవరోజున్ అలా లేదన్న, ఈ వచన్నలన్స బట్టి  

గరహిోంచనన్స. బ ైబిలుల  మరడు సధలాలల  95 వ క్రరతన్, యోహ్వన్స 5, హెబరో  న్నలుగు, మన్మిోంక్ా ఏడవ 

దిన్ోంల నే్ ఉన్నిమన్న చెప్ుత న్నియి. ఏడవదిన్మిోంక్ా ఉోంది. న్నక్ు న్మమక్ోం క్లిగిోంచిన్న్ మరో అోంశ్ోం 

ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోంల , సీత ర ప్ురుషులిదదరూ ఆరవదిన్నన్ సృష్టిోంచబడట్ోం. ఐతే ఆదిక్ాోండోం 

ర్ోండుల , దేవుడు ఆదనము హవాలన్స సృష్టిోంచిన్దనన్నకి్ మధాల  ఎక్ుొవక్ాలోం గడిచిన్ట్టా న్ిది. క్న్సక్, 

ఆరవ, ఏడవదిన్నలు ఎక్ుొవ గోంట్లున్ి దిన్నల ైతే, ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్టల న్న వాాక్రణోం అన్ని రోజులు 

ససదీరఘమెైన్వే అన్న చెప్ుతున్ిది.  
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  Hugh, మీరు క్్రైసతవున్నగా మారక్ముోందస, ద రికి్న్ అన్ని ప్వితోగరోంధనలన్స 

చదివారు. వాట్టల న్న సోంగతులన్స బ ైబిలుతో ప్ర లిుచూసటన్ప్ుపడు, ఇలాోంట్ట సమాచనరాన్నిచేుది బ ైబిలు 

ఒక్ొట్ేన్న్న గురితోంచనరు. దీన్నన్న వివరిోంచోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   క్ాలోంతో ఎలాోంట్ట సోంబోంధోంలేక్ుోండన దేవుడీ జగతుత న్స న్నతాోం న్నలిచే క్ాలోంల ప్ల క్ాక్, 

క్ాలాన్నకి్ వ లుప్ల సృష్టిోంచనడన్న చెపపప గరోంధోం బ ైబిలగక్ొట్ే. స ైన్సు, సటదనధ ోంతనలన్స, ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్టల న్న 

అోంశ్ాలతో అన్సగుణాోం చేసటోంది క్ూడన బ ైబిలు ఒక్ొట్ే. సరియిెైన్ క్ాలప్రిమితి – రూప్ాలక్ు వివరణన్స క్ూడన 

ఇది ఇససత న్ిది, మాన్వాళికి్ ముోందస రక్రక్ాల క్కతత  జీవులు ఈ జగతుత ల కి్ రావడోం, అ తరాాత ఏమీ 

రాక్ప్ర వడోం. ఆరుదిన్నలు దేవుడు సృష్టిోంచనడు, ఏడవ దని్నన్ సృష్టిోంచడనన్ని అయన్ ఆప్ుక్ున్ిడు. ఇతర 

గరోంధనలతో ప్ర లిసపత , పో్క్ృతి గరోంధోం చెప్ుత న్ి సోంగతులతో సరిగా్  క్లుససత న్ిది ఈ గరోంధమొక్ొట్ే. దేవుడు ర్ోండు 

మారా్ లల  తన్న్స వ లాడిోంచసక్ున్నిడన్న బ ైబిలు చెప్ుత న్ిది. పో్క్ృతి గరోంధోంతో, లేఖన్నలతో, బ ైబిలు గరోంధోం ఈ 

ప్ ోంతన్న్స క్లిగి ఉన్ిది. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  పటోయులారా, ఈన్నట్ట సమాచనరోం మీక్ు న్చిుతే వచేువారోం ప్రో గార ోం 

తప్పక్చూడోండి, ఆదిక్ాోండోం, ఒక్ట్ీ, ర్ోండు అధనాయాల ా న్న సోంగతులన్స గురిోంచి వచేువారోం మరిోంతల తుగా 

చరిుదనద ోం. మాతో తప్పక్ క్లుుక్ ోండి. 

 

***** 

మా మరిన్ని ట్ీవీ ప్రో గార మలిి  చూసపోందసక్ు ఉచిత  John Ankerberg Show App చసెసక్కోండ ి
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"యిసేస క్రరససత న్స అోంగీక్రిోంచడనన్నక్ి ప్ాోరిథోంచస" @ JAshow.org న్స 

 

ద జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్ షర  

ప్ర సి్ట బాక్సు 8977 

చటి్న్ూగా, TN 37414 అమెరిక్ా. 

మా వ బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 

 


