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HR14-2-2-TE 

సృష్టిల ోంచి ఒక్కొక్ొ మెట్టి గా ప్రో గార ోం -2 

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 

అనే్క్ గరోంధనలు రచిోంచనరు. హెబ్ర ో ప్ోండితుడ్ Dr. Walter Kaiser క్ూడన మాట్ాా డబో తున్నిడు. ప్ాత 
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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. 

ఈన్నట్ట మన్ అతిధి ఖగోళశ్ాసత రజుు డు డనకి్ర్. హగ్ రాస్. దవేుడు మన్ోం న్నవసటోంచే ఈ జగతుత న్స సృష్టిోంచి, 

శ్రర తిచేసటన్ వివరాలన్స తెలిపప, ’సృష్టివ ైప్ుకి్ పో్యాణోం’ అనే్ డనక్ుామెోంట్రీ చితోోంల న్సోండ ిదృశ్ాాలన్స గత 

వారాలల  చూపటససత న్నిము. ఇది న్నజోంగా అదసుతోం. ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ట, ర్ోండు అధనాయాలల  దేవుడిచిున్ 

సమాచనరాన్ని నే్డు చూడబో తున్నిోం. బ ైబిలుల  దేవుడిచిున్ మొదట్ట మాట్ తోట్ట ఈ ప్రో గార ోంన్స 

ప్ాోరోంభిోంచసక్ుోందనోం. ఆదియోందస దేవుడు భరమాాక్ాశ్ములన్స సృజోంచెన్నే్మాట్. ఈ తేలిక్ మాట్ల 

న్నోండుగా గొప్ప స ైన్సు సమాచనరోం ఉన్ిది. మా సపిహితుడు, హిబరో  ప్ోండితుడు Dr. Walter Kaiser తో ఈ 

డనక్ుామెోంట్రీన్న చరిుసాత ోం. ఇతడు ససపో్సటదసు డు. ఈ మాట్లిి హిబరో  భాషల ోంచి అన్సవదిసపత  వచేు అరాు న్ని 

వివరిోంచమన్న అతణ ి  అడిగాోం. ఇది అతడి జవాబు, విన్ోండి. 

“స ైన్సున్ూ, బ ైబిలున్ూ గురిోంచిన్ మహ్వచరు” 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   Thans, John. ఈ వచన్ోం ప్ాోరోంభోం గురిోంచి వివరిసూత  ఉన్ిది. వచన్ోం, 

’ఆదియోందస’ అోంట్టన్ిద.ి లేఖన్నల ా  తప్ుపలు లేవన్న న్మేమవారోందరు జగతుత  ఇక్ొడే ప్ాోరోంభమె ోందన్న 

గురితోంచనలి. వాక్ాోంల న్న మిగతన భాగోం “భరమాాక్ాశ్ములు” బ ైబిలు ప్దోం జగతుత న్స సూచిససత న్నియి. దీన్ని 
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మేము `hendiadys’ అోంట్ాోం. HIN ఒక్ట్ట; DIA న్సోండి; DYS ర్ోండు. ఒక్ అోంశ్ోం ర్ోండు ప్దనల ా  

తెలుప్బడిోంది. జగతుత , భరమాాక్ాశ్ములల  తెలుప్బడిోంది, సృష్టిక్ారాోం మొతతోం ఆదియోందస జరిగిోంది. ఎవరు 

చేసారు? దేవుడు, దేవుడు సృష్టిోంచనడు. దేవుడే సృష్టిోంచనడనే్ BARAH అనే్ ప్దోం 45 సారుా  వాడబడిోంది, 

మరొక్ట్టక్ాదస; చేయడోం, రూప్ ోందిోంచడోం వోంట్ట ఇతర ప్దనలు క్ూడన ఉన్నియి. BARAH మన్సషుల 

విషయోంల  వాడబడలేదస. దీన్నల  ఇతరులు సృష్టిోంచిన్ట్టా  క్ూడన ఎక్ొడన వాో యబడలేదస. క్న్సక్ ఈ జగతుత  

ప్రిప్ూరిప్ాోరోంభాన్ని మన్ోం ప్ూరితగా న్మామలి. దీన్నన్న దవేుడే ప్ాోరోంభిోంచగా ఇది ప్ూరిత జగతుత న్స క్మిమన్దన్న 

న్మామలి. ఆ తరువాత ర్ోండవ వచన్ోం భరమిన్న గురిోంచి చెప్ుతున్ిది. ఆదిక్ాోండోం మొతతోం, మొదట్ ప దద  

అోంశ్ోం జగతుత న్స గురిోంచి చెప్ుతుోంది. తరువాత, భరమిన్న గురిోంచి చెప్ుత న్ిది. ఇప్ుపడు మన్ోం భరమిప  ై

దృష్టిన్న క్ ోందీోక్రిసాత ోం. క్న్సక్, మన్ోం ఎోంత వ న్క్ుొ వ ళా్లన్న, అది “ఆది యోందే”. ఇప్ుపడు క్్రైసతవులు బలోంగా 

బలాగుదిద , “ఔన్స, అద ియోందస అన్న ధెరైాోంగా చెప్ాపలి. ఇది బ ైబిలు యొక్ొ తేదీ. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మరి, Hugh, ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ీ, ఒక్ట్ట గురిోంచి డనకి్ర్ క్్రసర్ చెపటపన్ది విన్నన్ 

తరాాత, ఖగోళశ్ాసత రోం దీన్ ిోందసక్ు ఆదరిససత న్ిదో  చెప్పోండి, ఇోంక్ా అనే్క్ సోంగతులున్నియి. 

డా. హాగ్ రాస్   సృష్టి  సటదను ోంతనన్ని గురిోంచి, అన్గా ex nihilo గురిోంచి Walt Kaiser మాట్ాా డుతున్నిడు, 

శూన్ాోంల ోంచి దేవుడు విశ్ాాన్ని సృష్టిోంచగా, ప్దనరుోం రోదసట, క్ాలములు అనీి ఒక్ొ క్ష్ణోంల  సృష్టత ోంచబడట్ోం 

జగతుత న్స గురిోంచిన్ సరియి  న్ అవగాహన్ ఇదేన్న్న ఖగోళశ్ాసత రజుు లు క్న్సగొన్నిరు. సమసామాన్ా సోంబోంధనన్ని 

గురిోంచిన్ సటదను ోంతనలు. రోదసట, క్ాలప్ు సటదను ోంతనలు, ప్రిశ్ోధన్లు, అనీి అలపమె న్ క్ాలప్ాోరోంభాన్ని 

సూచిససత న్నియి. ఈ ప్ాోరోంభోంల  ప్దనరుోం, శ్క్రత ఇమిడి ఉోండట్మేక్ాక్, రోదసట, శ్కి్త ఇమిడి ఉన్నియి. ఈ రోదసట, 
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క్ాలముల సటదను ోంతనలన్స బట్టి  న్నసటత క్ుల ైన్ శ్ాసత రజుు లుక్ూదన సృష్టి కి్ దేవున్నతో సోంబోంధమున్ిదన్న ఒప్ుపక్ క్ 

తప్పదన్న చెప్ుత న్నిరు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఔన్స, న్నజోంగా ఉన్ి దేవుడు జగతుత న్స సృష్టిోంచనడు. ఇప్ుపడు, వ న్క్్ొళదనోం. 

గతోంల  మీర ీఅోంశ్ాలిి ప్రిశీలిససత న్ిప్ుపడు క్్రైసతవేతరున్నగా ఉన్నిరు. ఆక్ాలోంల   ఈ అోంశ్ాలిి 

ప్రిశీలిససత న్ిప్ుపడు, ఒక్ సారి ఇదోంతన ప్ాోరోంభమె న్దనే్ సోంగతిప ై స ైన్సు దృష్టిన్న న్నలప్లేదస. స ైోంట్టససి ల ా  ఎన్ని 

అభిప్ాోయబేధనలు, ఎప్ుపడూ ఈ అోంశ్ాన్ని గురిోంచి తగవులాడుక్ుోంట్ూ ఉోండేవారు, మీరు క్కన్ని 

సాక్ష్యాధనరాలన్స చెప్ాపరు. దీన్న అరాు న్ని వివరిోంచోండి. జగతుత  సృష్టిన్న గురిోంచి వార్ోందసక్ు ఇోంత తీవోోంగా 

ప్ర రాడుతున్నిరు? 

డా. హాగ్ రాస్   ర్ోండు క్ారణనలు. జగతుత క్ు ఈ రోదసట, క్ాలప్ు ప్ాోరోంభమున్ిట్్లా తే, రోదసటక్ర, క్ాలాన్నక్ర 

వ లుప్ల దీన్నన్ోంతట్టన్న సృష్టిోంచిన్ వాకి్త ఒక్రు తప్పక్ ఉోండి ఉోండనలన్న ఈ శ్ాసత రజుు లు గురితోంచనరు. ఇది 

బ ైబిలుల న్న దేవున్న చూపటససత న్ిది. ఈ సమాచనరోం క్కోందరికి్ న్చులేదస. వీరికి్ న్చిున్ట్టవోంట్ట మరో అోంశ్ోం, 

క్ాలోం చనలా తక్ుొవగా ఉన్ిది. తదనారా, జగతుత  వయసస క్కదిద  బిలియనా్ ఏళళయిాోంది. జీవశ్ాసత రజుు ల 

అభిప్ాోయోం ఏమె న్ప్పట్టక్ర, క్ వలోం బిలియనా్ ఏళాల  సృష్టి  జరిగి ఉోంట్ే జీవప్ు ప్ాోరోంభాన్నకి్ సర్రన్ 

వివరణన్నవాలేమన్న ఖగోళశ్ాసత రజుు లక్ు తెలుసస.  

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  న్నజమే, న్క్ష్తనో లక్ు 80 బిలియన్ ఏళళళ వ లిగ  సామరుయమున్ిదన్న మీరు 

చెపటపన్ అోంశ్ోం న్చిుోంది. ఐతే విశ్ాోం వయసస 13.8 బిలియన్ ఏళ్ళళన్న్న శ్ాసత రజుు లు చెబుతున్నిరు. 

మొదట్టిోంచి దీన్ని గురిోంచిన్ వివాదనలే, ఔన్సక్దూ? 
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డా. హాగ్ రాస్   ప్ూరితగా క్ాలిన్ న్క్ష్తనో లు క్న్ప్డలేదస. ఇోంధన్ోం తరిగిన్ న్క్ష్తనో లున్నియి గాన్న, అవిోంక్ా 

చలాబడుతననే్ ఉన్నియి. అవిోంక్ా చలాబడుతననే్ ఉన్ిోందసన్ ఈ జగతుత  వయసస చనలా తక్ుొవన్న మన్ము 

గరహిోంచనలి. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఇక్ొడ ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ో అధనాయోంల , ’దిన్ోం’ అనే్ ప్దనన్ని బ ైబిలు ఎలా 

వాడుతున్ిదో  మీరు చూసటన్ప్ుపడు మీక్ు ఏమన్నపటోంచిోందో  చెప్పోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   మొదట్టసారి బ ైబిలు చూసట ఈ దిన్ముల అరాు న్ని తెలుససక్ వాలన్సక్ున్నిన్స. 

’అసతమయమున్’ ’ఉదయమున్స’ అన్న వాో యబడిోంద.ి మరడవదిన్ోం, న్నల్వదిన్ోం. ఈ మాట్లల న్న 

వాాక్రణరూప్ోం న్న్సి ఆక్రిషోంచిోంది. ఎోందసక్ు ఇలాోంట్ట భాష వాడబడిోంది. ఆ తరాాత ఏడవదిన్నన్ 

అసతమయము, ఉదయములు లేవనే్ సోంగతి గురితోంచనన్స. ఏడవదిన్నన్ని గురిోంచి ర్ోండవ అధనాయోంల  

చెప్పబడిోంది. క్న్సక్ ఈ క్ధ, ర్ోండవ అధనాయోం, న్నల్వ వచన్ోంతో ముగుససత న్ిదన్న గురితోంచనలి. దేవుడు 

విశ్రమిోంచిన్ ఏడవ దిన్నన్, అసతమయమున్స, ఉదయమున్స లేవనే్ సోంగతి నే్న్స గమన్నోంచిన్ప్ుడు, జీవుల 

సృష్టి  గురిోంచి అక్ొడెోందసక్ు చెప్పబడలేదో  తెలుససత న్ిదన్నిన్స. ఆదనము హవాలిి సృష్టిోంచి, దేవుడు 

సృష్టిోంచడోం అప్ాడు. క్న్సక్ దేవుడు విశ్రమిససత న్నిడు, సహజవిధనన్నన్ని చూససత న్నిోం. ఐతే, గతోంల  దేవున్న 

పో్మేయమున్ిదన్న తెలిపప అనే్క్ సాక్ష్యాలిి చూసాము. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  చరులల న్స, ఇతర క్ారాక్రమాలల న్స మేము Dr. Kaiser తోన్స, మీతోన్స 

మాట్ాా డుతున్ిప్ుపడు చూసటన్ క్కోందరు ప్ాసిరుా  ఆయన్క్ు జాబులు వాో సారు. దీన్నన్న ఆలకి్ోంచోండి. 
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“బ ైబిలున్ూ, స నై్సున్ూ గురిోంచిన్ మహ్వచరు” ల న్న దృశ్ాాలు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఒక్ ప్ాసిర్ అడిగిన్ పో్శ్ితో ప్ాోరోంభిసాత న్స. ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ీ, ర్ోండు 

అధనాయాలు అక్ష్రాలా, ఏోంచెబుతున్నియో మన్ోం చరిుససత న్నిము, ’దిన్ోం’ అనే్ ప్దనన్నక్ ిఅరుోం చెప్పోండి. Dr. 

Kaiser, మీ ప్ుసతక్ాలిి చదివి అతడిలా అన్నిడు, “లేఖన్నలప ైన్న విశ్ాాసాన్ని బలహీన్ప్రిచే వాదనలన్స Dr. 

Kaiser అన్ససరిోంచడోం న్నక్ు వేదన్ క్లిగిససత న్ిది. వేరు రక్ోం వివరణతో లేఖన్నలిి బలహీన్ప్రచడోం, 

ఎోందసక్ు? బ ైబిలుల న్స, ప్రిణనమ సటదను ోంతనలల న్స ఉన్ి ఒక్  రక్ోం అోంశ్ాలిి క్న్సగొనే్ోందసక్ు ఇది సటగు్ క్రోం” 

స ైన్సుక్ు వ లుప్ల, లేఖన్నన్నక్ి అక్ష్రాలా అరాు న్ని చెపపపోందసక్ుొ పో్యతిిససత న్నిన్న్న ప్లుమారుా  చెపటపన్ మీరు 

వీరి విమరశలక్ు ఎలా సపోందసిాత రు?  

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   మోంచిది, thank you, John, Thank you, ప్ాసిర్, న్నప ైన్ ఆసకి్తన్న 

చూపటససత న్ిోందసక్ు.. బ ైబిలు న్న్సి దీన్నకి్ పపోర పటోంచిోంది. వచన్నన్ని అరుోం చేససక్ వాలన్న పో్యతిిోంచనన్స. న్నక్ు 

క్ారాక్రమప్ట్టి క్ లేదస. పో్భువున్స తృపటతప్రిచి, ఈ పో్జల దనారా ఆయన్ చెప్ుతున్ి సోంగతులిి విన్నలి. 

రచయిత ఉదేదశ్ాాన్ని తెలుుక్ వడనన్నకి్ నే్న్ ోంత సమయాన్ని, శ్కి్తన్న ఖరుు చేసాన్న మీక్ు తెలియదస. ఆ 

ఉదేదశ్ామే ముఖాోం. ఆయన్ ’దిన్ోం’ అన్న చెపటపన్ప్ుపడు, నే్న్స జాగరతతగా ఆల చిోంచి, రచయిత ఏమె న్న అోంతర్త 

సూచన్లిససత న్నిడేమో చూడనలి. దీన్ని గురిోంచిన్ మొదట్ట సూచన్ ఒక్ట్,ీ ఐదసల  ప్గట్ట వ లుగుక్ూ రాతోిక్ర 

వాతనాసాన్ని గురిోంచి చెప్ాపడు. సర , అద ిఅరుమె ోంది. క్ాలములన్స, దిన్ సోంవతురములన్స సూచిోంచసట్క్ు 

జయాతులన్స సృష్టిోంచనడన్న 1:14 చెప్ుత న్ిది. ఓ, ఇప్ుపడున్ి ఇరవ ైన్నలుగ్ోంట్ల దిన్ోం అదే అయిాోంట్టోంది. ఆ 

తరాాతే దీన్నన్ోంతట్టన్న సమీక్ష్ిోంచి, దీన్నన్న చేసటన్ తరాాత, ముోందస ఆరు దిన్నలల , సృష్టిన్న చేసటన్ తరాాత, 
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దేవుడు విశ్రమిోంచనడన్న వాక్ాోం చెప్ుతున్ిది. క్న్సక్, వివరణలేదస. ఇది న్నజోంగా విచనరక్రోం. చిోంతనక్రోం. 

దీన్నక్ి న్ేన్స వివరణన్స చెప్ుతన, “ఒక్ దిన్ోం అన్గా ఒక్ దిన్మే”. న్నక్ు తెలుసస, రోజున్స గురిోంచిన్ న్న 

ఆల చన్ ేన్నలవాలి” అన్న్స. లేదస, లేదస. దిన్నన్ని గురిోంచిన్ రచయిత అభిప్ాోయమే న్నలవాలి. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఒక్ దిన్మన్గా పో్భువు దృష్టిల  వ యిా సోంవతురాలన్న మోష్ప చెపటపన్ట్టా గా 

మీరు రాసారు. ఐతే, దిన్మన్గా వ యియాళాన్న అతడన్లేదన్న క్కోందరి వాదన్. 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   అది న్నజమే, ఆ విధోంగా వాక్ాోం చెప్పడోంలేదస. నే్న్నక్ొడ చపె్ుత న్ి అోంశ్మేమోంట్ే, 

క్రరతన్ల గరోంధోంల , 150 క్రరతన్లల  సగోం క్రరతన్ల శీరిషక్లు, ప్ాోరోంభ వాక్ాాలోంత ప్ాతవి. ఇది క్రరససత ప్ూరాోం 3వ 

శ్తనబదప్ు అన్సవాదనల ా  క్న్నపటససత ోంది. వారు క్కన్నిోంట్టన్న అన్సవదిోంచడోం వీలుప్డలేదస. ఆ మాట్లు 

ప్ురాతన్మె న్వి, త ోంభయావ క్రరతన్ ఒక్ట్ే మోష్ప వాో సటన్దన్న చెప్ుత న్నిరు. ’దిన్ోం’ అనే్ మాట్న్స ఇతడు, వాడిన్ 

పో్క్ారోం చూసపత , దిన్ోం, వ యియాళళళ అన్నపటససత న్ిది. వ యియాళాన్న నే్రుగా చెప్పలేదస. ఇదిోంక్ా ఎక్ుొవ క్ాలోం క్ూడన 

క్ావచసు. న్న అోంశ్మేమోంట్ే, గమన్నోంచోండి. ఈ రచయిత దేవున్న సన్నిధిల  న్నలిచనడు. అతణ ి  గౌరవిోంచనలి. 

క్న్సక్, వివరణ వదసద , పటోయ ప్ాసిర్, నే్న్స వాక్ాోంతోట్ట వ ళాదలుససత న్నిన్స. దేవున్న ఉదేదశ్ాాన్ని వాక్ాోం 

వ లాడిససత ోంది. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  సర , Hugh, Dr. Kaiser మాట్లిి మీరు వివరిోంచనలి, పపోక్ష్క్ులు దీన్ని 

జాగరతతగా గమన్నోంచనలన్న క్ రుతున్నిన్స. Englishman’s Hebrew concordance గరోంధనన్ని ప్రిశీలిసపత , 

’yom’, వయసస అనే్ ప్దోం బ ైబిలుల  58 రక్ాలుగా ఉప్యోగిోంచబడిన్ది గమన్నోంచగలోం. ఈ ఒక్ొప్దనన్నక్ి, 

ఇన్ని రక్ాల అరాు ల ోందసక్ు? దీన్నక్ర, హీబరో  భాషల  లభామౌతున్ి ప్దనల సోంఖాక్ూ ఒక్ సోంబోంధమున్ిది. 
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ఉదనహరణక్ు, హీబరో  భాషల  దనదనప్ు ఎన్నమిదివేల ఏడ ోందల మాట్లే ఉన్నియి. ఐతే ఇోంగీాషు భాషల  

మన్ోం చక్ొగా వివరిోంచేోందసక్ు ఐదసలక్ష్ల మాట్లున్నియి. క్న్సక్, హీబరో  ప్దనల ా  క్కన్నిట్టకి్ ర్ోండు, మరడు 

అరాు లుోంట్ాయి. వాడబడిన్ సోందరాున్ని బట్టి  అరాు న్ని గరహిోంచసక్ వాలి. ముోందే చెపటపన్ట్టా , ’yom’ ’వయసస’ 

అనే్ ప్దనన్నక్ ిconcordance 58 అరాు లన్స చెపటపోంది. 

తారగా న్నలుగు ఉదనహరణలిససత న్నిన్స, ప్ాత న్నబోంధన్ల  ’yom’ న్స ఎన్నమిదిసారుా  ’వయసస’గా 

అన్సవదిోంచనరు. ఉదనహరణక్ు, “అబాో హ్వమున్స, శ్ారాయున్స బహుక్ాలము (yom) గడిచిన్ 

వృదసు ల ైయుోండిరన్న” వాక్ాోం చెప్ుత న్ిది. అలాగ , ఆదిక్ాోండోం 47:28 యాక్ బు జీవిోంచిన్ మొతతోం క్ాలాన్ని 

’yom’ గా తెలుప్ుతున్ిది. 

న్నలుగు సోందరాులల  బ ైబిలు ’yom’ అనే్ ప్దనన్ని “న్నతాము” గా వాడుక్ున్ిది. ఉదనహరణక్ు, 

దిాతీయోప్దేశ్క్ాోండోం 5:29; న్నతామున్స (యోమ్) క్ష్ మము క్లుగున్ట్టా  వారు న్న ఆజులన్నిట్టన్న 

అన్ససరిోంచస మన్ససు వారకి్ుోండిన్ మేలు”, “న్నతాము” అన్గా ’yom’ ఈ వచన్ోం “యోమ్ న్స” జీవితక్ాలోంగా 

వాడుక్ున్ిది. 

మరడవ ఉదనహరణ ‘yom’ బహుదిన్ములన్న అన్సవదిోంచబడిోంది. యి హో షువ 24:7 మీరు బహుదిన్ములు 

“yom” అరణాముల  న్నవసటోంచిరి, ఇది అనే్క్ న్ లలన్స సూచిససత న్ిది. 

ప్ోంత మిమదిసారుా  “చిరక్ాలోం” అన్న అన్సవదిోంచబడిోంద.ి క్రరతన్లు 23:6 చక్ొన్న ఉదనహరణ. నే్న్స బోతుక్ు 

దిన్ములన్నియు క్ృప్ాక్ష్ మములే న్న వ ోంట్ వచసున్స. చిరక్ాలోం (yom) యి హో వా మోందిరముల  

న్నవసటోంచెదన్స. అన్గా న్నతాక్ాలోం. 
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Hugh, ఈ న్నలుగు ఉదనహరణలు “yom” మన్ భాషల  వేర ారు అరాు లతో వాడబడట్ోం చూపటససత న్ిది. 

ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోంల , మోష్ప ఈ ప్దనన్ని మరడు, న్నలుగు అరాు లతో ఉప్యోగిోంచడోం 

గమన్నోంచగలము. దీన్ని వివరిోంచోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   సర , ఆది యోందస భరగరహోంప ైన్, చీక్ట్ట జలముల ప ైన్ క్మిమయున్ిది. మొదట్ట దిన్ోం, 

క్ాోంతి కి్రణోం చొరనీయన్న వాతనవరణనన్ని దేవుడు క్ాోంతి చొరబడేలా చేసాడు. ఐదవ వచన్ోం ఏమోంట్టన్ిది? 

“వ లుగున్క్ు ప్గలు”, అన్గా సూరోాదయోం న్సోండి సూరాాసతమయోం దనక్ా. ఆ తరాాత న్నలుగవ దిన్నన్, క్ాోంతి 

క్కదిదగానే్ చొరబడుతన, సదన మేఘాలతో న్నోండి ఉన్ి ఈ భరమిన్న, దేవుడు క్ాోంతి అప్ుపడప్ుపడూ చొరబడేలా 

మారాుడు. 

మొదట్టసారిగా భరమిప ైన్ జీవులు సూరా, చోందో న్క్ష్తనో లన్స చూడగలుగుతున్నిము. దేవుడు సూరా, చోందో 

న్క్ష్తనో లన్స వాడుక్ున్న, జోంతుల పో్యోజన్నరుోం, క్ాలములన్స, దిన్ సోంవతురాలన్స ఏరపరచిన్ సోంగతి 

చెప్పబడిోంది. “దిన్ోం” అన్గా 24 గోంట్ల దిన్ోం. తరాాత ఆదిక్ాోండోం 2:4 ల , సృష్టివారాన్ని సూచిోంచేోందసక్ు 

“దిన్ోం” అన్గా “yom” వాడబడిోంది. ఈప్దోం దీరఘక్ాలాన్ని సూచిససత న్ిదనే్ోందసక్ు దీన్నిక్ ఉదనహరణగా 

చెప్పవచసు. Bible న్స అక్ష్రాలా తీససక్ుోంట్ే చనలదన్న Kaiser చెప్ుతున్నిడు. వాక్ాాన్ని సదన, అక్ష్రాలా 

తీససక్ వాలి. మొతతోం బ ైబిలు వచన్నలన్స ఎలాోంట్ట విరుదుత లేక్ుోండన చదవట్ోం వీలుప్డుతుోందన? క్న్సక్నే్, 

నే్న్ూ, అతడు, ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ో అధనాయోంల న్న దిన్నలు చనలా ససదీరఘమె న్వన్న గురితోంచనోం. బ ైబిల ా  వాతిర క్త 

రాక్ుోండన ఉోండనలోంట్ే ఇద క్ొట్ే మార్ోం. 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మీరు చెపటపన్దనన్నల ోంచి మరొక్ పో్శ్ి ఇక్ొడ ప ైకి్ వససత న్ిది. అసతమయోం, 

ఉదయమున్స క్లుగగా ఒక్ దిన్మాయి న్స. హీబరో ల ోంచి దీన్ని ఎలా అన్సవదిోంచనరన్న Dr. Kaiser న్స 

అడిగాన్స, వివరాలిి విన్ోండి. 

“బ ైబిలున్ూ, స నై్సున్ూ గురిోంచిన్ మహ్వచరుల న్న దృశ్ాాలు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  అసతమయోం, ఉదయోంతో క్లిపట “దిన్ోం” వాడబడిన్ పో్తిసారీ, అద ిమాములు 

దిన్మనీ, ససదీరఘ దిన్ోంక్ాదన్న పో్జలు చెప్ుత న్నిరు. మరి, మీర మోంట్ారు? 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   ఊ, అసతమయోం, ఉదయోం, ఈ మాట్న్స అసతమయోంతో ప్ాోరోంభిోంచడోం ఆశ్ురాక్రోం. 

ఈ మొదట్ట సాయోంతోోం ఎలా వచిుోంది? మొదట్ట దిన్ోం లేక్ప్ర యిన్న సాయోంతోోం వచిుోంది. క్న్సక్, ఆరోంభోంల నే్ 

ఏదో  తప్ుప ఉన్ిట్టా  క్న్నపటససత న్ిది. ఐతే అసతమయోం, ఉదయోం క్లిపటతే ఇరవ ై న్నలుగోంట్లు క్ావట్ోంలేదస. 

ఏదేమె న్న ఇక్ొడే మరడు అసతమయాలు, మరడు ఉదయాలు ఉన్నియి. ఒక్ట్ట, ర్ోండు, మరడు రోజుల 

తరాాత దేవుడు న్నలుగో రోజున్స చేసాడు. ఇక్ొడ క్కోంచెోం సమసా ఉోంది. ఏడవ దిన్ోం పో్ససత త క్ాలోం వరక్ు 

క్కన్సాగిోంది. హెబ్రో న్నలుగు దేవుడు సృష్టిన్న ముగిోంచి విశ్రమిోంచనడోంట్టన్ిది. ఆ అధనాయోం దనన్ని 

“SABRATISMOS” “సబాాతు” అన్ిద.ి ఇది గీరక్ు భాషా ప్దోం. మన్ోం “సబాాతు” అోంట్టన్నిోం. దేవుడు 

సృష్టిక్ారాాన్ని ముగిోంచి విశ్రమిోంచగా మరొక్ గీరక్ుప్దోం ’KATAPAUSIS’ వాడబడిోంది. ఆయన్ ఆగమన్నిడు. 

దేవుడు బ ైబిలుల  మరడుసారుా  సృష్టిక్ారాాన్ని ఆప్ుచేసట, సృష్టిన్న జాగరతతగా సటదుప్రుససత న్నిడు. దేవుడు 

సటలువప ైన్ “సమాప్తమె న్ది” అన్న చెప్ాపడు. తరాాత పో్క్ట్న్ గరోంధోంల  మరొక్సారి చపె్ాపడు. ఆయన్ యొక్ొ 

సృష్టి  క్ారాోం ముగిోంచబడట్ోం, చరితోల  ఆయన్ ప్న్న ముగిోంప్ుక్ు ఇది సూచన్. ప్న్న ఆపటన్ మరడు దిన్నలు 
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ఇది క్కన్సాగుతననే్ ఉన్ిది. మన్మాయన్  విశ్రా ోంతిల  పో్వేశోంతము. ఐతే, ఏడవదిన్మున్ క్ూడన 

అసతమయము, ఉదయాన్ని గురిోంచి ఏమీ చెప్పబడలేదస, క్న్సక్ రోజుక్ు 24 గోంట్లున్నియనే్ వాదన్ చనలా 

బలహీన్మె న్దన్న నే్న్స న్ముమతున్నిన్స.  

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  నే్న్స Graduate school ల  ఉన్ిప్ుపడు Dr. Walter Kaiser మాక్ు 

ఉప్ాధనాయుడనే్ సోంగతి చనలామోందికి్ తెలియదస. ఆ వీడియోల  లాగానే్ ఈయన్ మాక్ు బో ధిససత ోండేవాడు, 

సగోం తమాషాగా, సగోం జాు న్యుక్తోంగా బో ధసాగ ది. అది అదసుతోం, ఆయన్క్ు బ ైబిలు గురిోంచిన్ జాు న్ోం 

అసారోం. అసతమయోం, ఉదయోం అనే్ ఈ అోంశ్ాన్ని గురిోంచి వివరిోంచమన్న అడిగాన్స. మీరు క్్రైసతవేతరులుగా 

ఉన్ిప్ుపడు. బ ైబిలు చదవడోం ప్ాోరోంభిోంచిన్ క్ాలోంల , ఇది అబదదోంక్ాదనీ న్నజమనీ న్మేమోందసక్ు ఈ వచన్ోం 

మీక్ు ఎోంతగాన్న సహ్వయప్డిోంది. ఈ అోంశ్ాన్ ిలా గురితోంచనరు? 

డా. హాగ్ రాస్   ఆదిక్ాోండోం, ఒక్ట్ో అధనాయోంల న్న “భరమి” “ఆక్ాశ్ోం” “దిన్ోం” అనే్ ప్దనలక్ు అవి 

వాడబడిన్ సోందరాులన్స బట్టి  వివిధ అరాు లు ఉన్నియనే్ సోంగతిన్న నే్న్స క్న్సగొన్నిన్స. అసతమయోం, 

ఉదయాన్నక్ూొడన ఇది వరితససత ోందన్న గరహిోంచనన్స. దీన్న అరుోం ఏమిట్ా అన్న తిక్మక్ప్డిప్ర యాన్స. అసతమయోం, 

ఉదయాలుగా రోజులు విభజోంప్బడి ఉన్ిోందసన్ ర్ోండవ, మరడవ, న్నలుగవదిన్నల క్ాలోం తక్ుొవ. అన్గా 

దిన్ోం యొక్ొ ప్ాోరోంభాన్ని దిన్ోం యొక్ొ అోంతనన్ని ఇక్ొడ వాక్ాోం తెలుప్ుతున్ిది.  

ఏడవ దిన్నన్నకి్ ఇలాోంట్ట వివరణ లేదన్న గరహిోంచనన్స. అసతమయమున్స, ఉదయమున్స అన్న ర్ోండుగా 

విభజోంప్బడట్ోం న్నక్్ోంతో ఆశ్ురాోం క్లిగిోంచిోంది. ఎోందసక్లా వాో యబడిోంది? ఇక్ొడ చెప్పబడిన్ దిన్ోంల  ఏదో  

పో్తేాక్త ఉన్ిదన్న. ఈ వచన్ోం మన్క్ు మరమగరుోంగా సూచిసూత  ఉన్ిదన? ఆ క్ారణోం వలన్, అసతమయోం, 
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ఉదయోం దీన్నల  లేన్ోందసన్, మన్ోం ఇోంక్న్స ఏడవ దని్ోంల నే్ ఉన్నిమన్న తెలుససక్ వాలి. ఏడవదిన్ోంల న్ే 

ఉన్నిమన్న తెలిపప ప్లు వచన్నలు బ ైబిలుల  ఉన్నియన్న Kaiser చెప్ాపడు. దేవుడు భవిషాతుత ల  మరల 

దీన్నన్న న్ూతన్ోంగా సృష్టిసాత డు. ఐతే పో్ససత తోం సృష్టి  క్ారాాన్ని ఆప్ుచేసట విశ్రమిోంచనడు. 

ఇది ఎోంతో సోంతోషాన్నిచిుోంది. ఇక్ొడ మన్ోం దేవుణ ి  ప్రిశీలిోంచగలోం. ఎోందసక్ోంట్ే సృష్టిక్ారాాన్ని ఆప్ుచేసాన్న్న 

దేవుడు ఇక్ొడ చెప్ుతున్నిడు. క్న్సక్ స ైన్సుల  మాన్వ యుగోంల  సహజ మారుపలిి చూడగలోం. ఐతే 

మాన్వ యుగాన్నక్ి ముోందస, దేవుడు పో్మేయోం క్లిపోంచసక్ున్ి అనే్క్ ఉదనహరణలిి చూడగలోం. 

ఖగోళశ్ాసత రజుు లోంగా, పో్క్ృతి శ్ాసత రజుు లోంగా మాన్వాళ్లకి్ ముోందస, మాన్వాళ్లకి్ తరాాత జరగబో యియ న్నట్క్రయమె న్ 

వాతనాసాన్ని మన్ోం చూడగలము. ఇది, బ ైబిలుల న్న దేవుడే సమసాత న్నకి్ సృష్టిక్రతయన్న తెలిపపోందసక్ు బలమె న్ 

సాక్ష్ాోం. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  పటోయులారా! ఈన్నట్ట క్ారాక్రమోం మీక్ు న్చిున్ోందన్సక్ుోంట్టన్నిన్స. వచేువారోం 

దీన్నన్న క్కన్సాగిదనద ోం. వచేువారోం తప్పక్ చూడోండి. ఎోందసక్ు? ఎోందసక్ోంట్ే, ఆదనము, హవాలన్స దేవుడు 

సృష్టిోంచిన్ ఆరవదిన్నన్ని మన్ము ప్రిశీలిోంచబో తున్నిము. ఆరవదిన్నన్ జరిగిన్ ఎన్నమిది, ప్ది సోంఘట్న్లు 

దనన్నా  ఉన్నియి. వాట్టన్న్నిట్టన్న మన్ోం ధనాన్నోంచబో తున్నిము, ఆ తరాాత మీక్కక్ పో్శ్ి ఉన్ిది; ఇక్ొడ 

చెపటపన్ సోంఘట్న్లనీి ఇరవ ై న్నలుగు గోంట్లల  జరిగాయా? లేక్ ఇది జరిగ ోందసక్ు ఇోంక్ా ఎక్ుొవ క్ాలోం 

ప్ట్టి ోందన? న్నలుగవ దిన్నన్ని క్ూడన ప్రిశీలిదనద ము. న్నలుగవ దిన్నన్ దేవుడు, సూరుాడిన్న, చోందసో డున్న, 

న్క్ష్తనో లన్స సృష్టిోంచనడన? లేక్ బ ైబిలు మరొక్ రక్ోంగా చెప్ుతున్ిదన? “ఆదియోందస దేవుడు 

భరమాాక్ాశ్ములన్స సృష్టిోంచెన్నే్” ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట వచన్నన్ని ఇది తెలుప్ుతున్ిదన? భాషాప్ోండితుల 
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అభిప్ాోయాలన్స చరిుోంచబో తున్నిము. ఈ సమాచనరోం మీక్ు న్చసుతుోందన్సక్ుోంట్ాన్స. ఆ ప్రో గార ోంన్స 

తప్పక్ుోండన చూడోండి. 

 

***** 

మా మరిన్ని ట్ీవీ ప్రో గార మలిి  చూసపోందసక్ు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెససక్కోండి 

"యియసస క్రరససత న్స అోంగీక్రిోంచడనన్నకి్ ప్ాోరిథోంచస" @ JAshow.org న్స 

ద జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్ షర  

ప్ర సి్ బాక్సు 8977 

చటి్న్ూగా, TN 37414 అమెరిక్ా. 

మా వ బ్ స ైట్: JAshow.org 

 

 


