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HR14-2-3-TE 

సృష్టిల ోంచి ఒక్కొక్ొ మెట్టి గా ప్రో గార ోం -3 

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, ఇద ిfrank న్నరిమోంచిన్ భవన్మోంట్ారు. 

ఎదసట్ట విశ్ాాన్ని చూడోండ.ి 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 ోంది. 

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

Doctorate తరాాత Cal Tech ల  రీస రుి చేసారు. ఇట్ీవలి గరోంధోం Navigating Genesis తో ప్ాట్ట అనే్క్ 

గరోంధనలు రచిోంచనరు. హెబ్రో 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. నే్ట్ట 

మన్ అతిధి ఖగోళ శ్ాసత రజుు డు Dr. Hugs Ross. మన్ోం బ ైబిలున్ూ, స ైన్సున్ూ గురిోంచి చరిుససత న్నిము. 

ర్ోంట్టక్ర ప్ ోంతన్ ఉన్ిదన? క్లుసాత యా? ఎలా? 

ఒక్ దిన్ోం ప్ డవ ోంత అనే్ అోంశ్ాన్ని చరుిోంచబో తున్నిము. ఆరు రోజులు సృష్టిోంచిన్ తరాాత దేవుడు 

విశ్రమిోంచనడు. ఈ ఆరు రోజులల  ఒక్రోజుక్ు ఎన్ని గోంట్లు? ఈ అోంశ్ాన్ని క్న్సగొనే్ోందసక్ు, ఇక్ొడ క్కన్ని 

క్ిట్టక్ులన్స చెప్ుతున్నిోం. ఇది చనలా ప్ డవ ైన్ దిన్ములన్న మేము మున్సపప చెప్ాపము. ఒక్కొక్ొ దిన్ోం చనలా 

ప దదది. ఇప్ుపడు దేన్ని చూడబో తున్నిమోంట్ే, ఈ సూతోోం ఆదనము హవాలు సృష్టిోంచబడిన్ ఆరవ దిన్నన్నకి్ 

అన్ాయిససత ోందన? దేవుడు ప్ది సోంఘట్న్ల గురిోంచి చెప్ుతూ, ఆ రోజు తనన్స చేసటన్ ప్న్సల వివరాలన్నచనుడన్న 

మీక్ు తెలుసా? అోందరోం, క్లిసట ఈ సోంగతులన్స ప్రిశీలిదనద ోం.  

Hugh, బ ైబిలు వాక్ాోంతో ప్ాోరోంభిదనద ోం. బ ైబిలు చెప్ుతున్ి సోంగతులిి చూసటన్ప్ుడు పో్జలు న్నజోంగా 

ఆశ్ురాప్ర తుోంట్ారు. ఆరవ దిన్ోం సోంగతులిి గురిోంచి మాట్ాా డుతున్నిోం. ఆదిక్ాోండోం 2:8 దేవుడెైన్ యిెహో వా 

తూరుపన్ ఏదెన్సల  ఒక్ తోట్ వేసట (తనన్స న్నరిమోంచిన్) న్రున్న దనన్నల  ఉోంచెన్స. వాక్ాోం ఏోంచెప్ుత న్ిది? 
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డా. హాగ్ రాస్   ఆదనము, మొదట్ట వ లుప్ల ఉన్నిడన్న, దేవుడతణ ి  తోట్ల  ఉోంచనడన్న గరహిససత న్నిోం. క్న్సక్, 

తోట్ వ లుప్లి ప్రిసటితిక్ర, దేవుడు తోట్ల  చేసటన్ ప్న్నక్ర గల వాతనాసాన్ని ఆదనము చూడగలిగాడు. నే్న్స 

అన్సభవిోంచేోందసక్ు ఇోంత అోందమెైన్ తోట్న్స చేసటన్ోందసన్, దేవుడు న్న్సి అమితోంగా పపోమిససత న్నిడన్న అతడు 

అప్ుపడు గరహిోంచి ఉోంట్ాడన్సక్ుోంట్టన్నిన్స. క్న్సక్, మొదట్ట క్రలక్ాోంశ్ోం ఇదే, తరాాత దేవుడు మరణోం 

గురిోంచి మాట్ాా డి, మళ్ళీ ప్ దలిి గురిోంచి చెపటపన్ సోంగతులు, అతడికి్ ముోందే తెలుసస. ఎోందసక్ోంట్ే తోట్క్ు 

వ లుప్లి ల క్ాన్ని అతడు ముోందే చూసాడు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఊ...క్న్సక్ వన్ోం చనలా పో్తేాక్మెైన్ సిలోం. ప్దిహేన్వ వచన్ోం, సపదాప్రచసట్క్ు 

న్రున్న తోట్ల  ఉోంచెన్న్ిది. సపదాప్రచి క్ాచసట్క్ు దనన్నల  ఉోంచనడు. ఈ మాట్ల ా  ఎోంతో సమాచనరమున్ిది. 

ఏోంజరుగుతున్ిది? 

డా. హాగ్ రాస్   ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయాన్ని చూసపత  దేవుడు చేసటన్ సృష్టిన్న గురోించి అక్ొడ చెప్పబడిోంది. 

ఆదిక్ాోండోం ర్ోండుల  తనన్స సృష్టిోంచిన్ దనన్ని ఒక్కొక్ొ మెట్టి గా ఆదనముక్ు ప్రిచయోం చేసూత  సృష్టిల న్న వివిధ 

అోంశ్ాలతో ఎలా సోంబోంధప్డనల  నే్రిపససత న్నిడు. ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్అ అధనాయోంల న్న మరడు రక్ాల వావాలిి 

గమన్నోంచోండి. శ్రీరసోంబోంధ వావులు శ్ారీరక్ోం, మాన్సటక్మెైన్వి, తరాాత, శ్ారీరక్ోం, మాన్సటక్ోం, ఆతమ 

సోంబోంధమెైన్ ఒక్ వావి. ప్దిహేన్వ వచన్ోంల  సృష్టిల  కే్వలోం శ్ారీరక్మెైన్ భాగాన్ని మొదట్ ఆదనముక్ు 

ప్రిచయోం, అతడు క్న్నపటోంచ ేసృష్టిల  ఎలా మసలుక్ వాల  నే్రిపససత న్నిన్స.  

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  సరే, తరాాతి వచన్ోంల  దేవుడు, వివిధరక్ాల వృక్ష్యలిి భరమిల న్సోండి 

మొలిపటోంచనడు. క్న్సిలక్ు అోందమెైన్వి, ఆహ్వరాన్నక్ి మోంచివ ైన్ వృక్ష్యలు. ఆ ఏదెన్స వన్ోం మధాభాగోంల  

మోంచి చెడడల తెలివిన్నచసు వావవృక్ష్ోం క్ూడన ఉన్ిది. దీన్ని వివరిోంచోండి. 
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డా. హాగ్ రాస్   మొదట్టగా, దేవుడు వృక్ష్యలల  రూప్ ోందిోంచిన్ రూప్క్లపన్న్స ఆదనము గమన్నససత న్నిడు. 

వృక్ష్యల ప రుగుదలక్ు చూససత న్నిడన్న వాక్ామన్ిది. చెటా్న్స ప ోంచడనన్నకి్ చేయవలసటన్ ప్న్సలన్స 

నే్రుుక్ుోంట్టన్నిడు. దేవుడు సృష్టిోంచిన్ వృక్ష్యల దనారా తన్క్ు ఇససత న్ి ఆహ్వరాన్ని క్ూడన అతడు 

గురితససత న్నిడు. ఒక్ స ైోంట్టససి గా వృక్ష్ ఉతపతుత ల న్నక్ు ఆశ్ురాాన్ని క్లిగిసాత యి. డనరిాన్ సటదని ోంతోం పో్క్ారోం, 

వృక్ష్యలు ఇోంత సమృదిిగా, ఇోంత రుచిగా, వివిధరక్ాల అోందమెైన్ ఆహ్వరాలన్స అోందిసాత యన్న మన్ోం 

ఎదసరుచూడము. ఐతే, ఈ అోంశ్ాన్ని ఆదనము నే్రుుక్ుోంట్టన్నిడు. “ఈ వృక్ష్యలన్స నే్న్స నీక్ు 

అోందిససత న్నిన్స. వీట్టన్న సమృదిిగా ఇససత న్నిన్స. వీట్టన్న నీవు ఆన్ోందోంగా అన్సభవిోంచేలా అోందజేససత న్నిన్స. 

ఆహ్వరోం అసహామెైన్ రోంగుల  ఉోంట్ే ఎలా? ఆహ్వరోంల  రుచీ ప్చీ లేక్ుోంట్ే ఎలా? ఆహ్వరోం అలా లేదస, 

వివిధరక్ాల రుచసలు, అదసుత స ోందరాోం, మాన్వులక్ు ఆన్ోందనన్నిచేు ఆహ్వరోం. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఔన్స, మీరొక్ వృక్ష్ోం యొక్ొ ప రుగుదలన్స చూడనలన్సక్ుోంట్ే, ఎన్ని న్నముషాలు 

చూసూత  న్నల ువాలి. 

డా. హాగ్ రాస్   ఊ, అనే్క్ సోంవతురాలు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఔన్స, క్న్సక్, ఇది చనలా ససదరీఘక్ాలమెై ఉోంట్టోంది. తరాాత అతడికి్ వన్ోంల  

దేవుడు ఉదయ ాగమిచనుడు. అతడు చక్ొన్న చెటా్ మధా ఉన్నిడన్న బ ైబిలు అన్ిది. యిహెో వా తోట్న్స, 

సపదాప్రచసట్క్ు, క్ాచసట్క్ు న్రున్నదనన్నల  ఉోంచెన్స. 

డా. హాగ్ రాస్   ఔన్స, అక్ొడ దేవుడు ఆదనముక్ు ఇలా చెప్ాపడన్సక్ుోంట్ాన్స “నీక్ు ప్న్న ఇచనున్స. ఈప్న్న 

నీక్ు సోంతోషాన్నిససత ోంది. ఇక్ొడ ఆదనము సృష్టితోట్ట సోంబోంధోం ప ోంచసక్ుోంట్టన్నిడు. చెటా్తో, వృక్ాాలతో అవి 
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అోందిోంచే ఆహ్వరోంతో, ప్ుషాపలతో. ఈ ఏదేన్స వన్నన్ని దవేుడే న్నట్ాడు గన్సక్, దేవుడు చెసటన్ ప్న్నతో సోంబోంధోం 

ప ట్టి క్ున్ి ఆదనము గొప్ప సోంతోషాన్ని ప్ ోందనడన్సక్ుోంట్ాన్స. ఐతే మరిోంత ఉన్ిదన్న దేవుడోంట్టన్నిడు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఔన్స, తరాాత భాగోం అదసుతమెైన్ది. మన్మిోంక్ా ఆరవదని్ోంల నే్ ఉన్నిోం. 

దేవుడు, “ఆదనము ఇక్ొడ ఒోంట్రిగా ఉోండుట్ మోంచిదకి్ాదస. వాన్నక్ి సాట్టయిెైన్ సహ్వయోం చేయాలన్నిడు. 

దేవుడెైన్ యిెహో వా జోంతువులన్నిట్టన్న, ఆక్ాశ్ప్క్షులన్నిట్టన్న సృష్టిోంచనడు. ఆదనము వాట్టకి్ ఏ పపరు ప ట్టి న్ో 

చూచసట్క్ు వాట్టన్న రపటపోంచనడు. ఆదనము వాట్టకి్ ఏ పపరు ప ట్టిన్ో ఆ పపరే న్నలిచిప్ర యిోంది. ఐతే, న్నమక్రణోం 

ఎోంతసపప్ు సాగిోంది? 

డా. హాగ్ రాస్   ఐదవ, ఆరవ దిన్నన్ సృష్టిోంప్బడిన్ జోంతువుల సోంగతి ఇది. కే్వలోం శ్రీరమున్ి 

జోంతువులేక్ాదస, దేవుడు వీట్టకి్ ఆల చన్లన్స, ఇషాి లన్స, జాు న్నన్ని దయచేసట, ఇవి మాన్వులతో 

సోంబోంధోంల , వారిన్న సపవిసూత  వారిన్న సోంతోషప్రిచలేా దేవుడు రూప్ ోందిోంచనడు. దేవుడు ఆదనముతో 

చెప్ుత న్నిడు, “నీవు ఈ వివిధరక్ాల జోంతువులతో సోంబోంధోం ప ోంచసక్ున్న, న్నన్సి సపవిోంచి, సోంతోషప్రిచేలా 

ఎలా సృష్టిోంచనన్ో చూసట, తగిన్ పపరుా  ప టి్మన్న చెప్ాపడు. అన్గా, ఆదనముక్ు వృక్ష్జాతుల ప ైన్నే్ క్ాక్, ఈ 

జోంతువులప ైన్ క్ూడన అధిక్ారమున్ిదన్న ఇక్ొడ దేవుడు సపషిోంగా తెలియజేససత న్నిడు. ఈ జోంతువులు, 

వృక్ష్యల క్ోంట్ే క్ూడన బలమెైన్ సోంబోంధనన్ని న్నతో ప ోంచసక్ డనన్నకి్ తగిన్ సామరియోం క్లిగి ఉన్నియన్న ఆదనము 

గురితోంచే అవక్ాశ్ోం. క్న్సక్ తోట్ప్న్నల  ప్రిప్ూరిత లభిోంచిన్న, ఇప్ుపడు మరిోంత ప్రిప్ూరితన్స 

అన్సభవిససత న్నిడు. శ్ారీరక్ తృపటతయిేక్ాక్ మాన్సటక్ోంగాన్స, సాయోంన్నరియ శ్కి్తల న్ూ జాు న్ోంల న్ూ క్లిగిన్ 

తృపటత . 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మోంచిది, దేవుడు ఈ nephish జోంతువులిి సృష్టిోంచిన్ సోంగతిన్న గురిోంచి చెప్పోండి. 

దీన్న అరిోం ఏమిట్ట? ఈ ప్రో గార ోంన్స చూససత న్ి పో్జలల  క్కోందరు తమ క్ుక్ొన్స ఎక్ుొవ పపోమిససత ోంట్ారు. పటలాిన్న 

పపోమిసాత రు. మీరు సమాధసల తోట్క్ు వ ళ్తత , సమాధి పో్క్ొన్, దనన్నల  ఉన్ి వాకి్త యొక్ొ క్ుక్ొ శిలన్స 

చూడగలరు. క్కోందరు మన్సషులు తమ ప ోంప్ుడు జోంతువులిి అమితోంగా పపోమిససత ోంట్ారు. మిగతన 

జోంతువుల గురిోంచి ప్ట్టి ోంచసక్ రు. క్కన్నిట్టన్న పపోమిసాత ోం. ఎోందసక్ు? Nephish అనే్ ప్దనన్నకి్ అరిోం ఏమిట్ట? 

డా. హాగ్ రాస్   Nephish అనే్ మాట్, మన్లిి సపవిోంచి, తృపటతప్రిచి, మన్తో మాన్సటక్ బోంధోం 

ప ోంచసక్ునే్ోందసక్ు దేవుడు సృష్టిోంచిన్ జోంతువులిి తెలుప్ుతున్ిది. ఈ జోంతువులు మన్తో క్లిసట ఉోండనలన్న 

అన్సక్ వట్ోం ఆశ్ురాక్రోం. వాట్టన్న మన్ోం హిోంసటోంచే ప్ాప్ాన్ని మిన్హ్వయిసపత  ఈ జోంతువులు మన్తో క్లిసట 

ఉోంట్ూ, మన్లిి సపవిోంచి తృపటతప్రచడనన్నకి్ పో్యాసప్డతనయి. ఈ సోంగతి ఆదనముక్ు గొప్ప ఆన్ోందనన్ని 

క్లిగిోంచి ఉోండనలి. దేవుదస చెప్ాపడు, “ఇదిగో, అనే్క్ జోంతువులిి సృష్టిోంచనన్స, ల క్ోంల  అనే్క్ వేల, 

వివిధరక్ాల nephis జోంతువులు ఉన్నియి. ఒక్కొక్ొట్ట, ఒక్కొక్ొ రక్ోంగా న్నన్సి సపవిోంచేోందసక్ు 

సృష్టిోంప్బడనడ యి. క్న్సక్, ఇలా క్న్సగొన్డోం ఆదనముక్ు ఎోంతో గొప్ప సోంతోషాన్నిచిు ఉోంట్టోంది. వివిధరక్ాల 

జోంతువులు అతణ ి  సపవిోంచి రక్రక్ాలుగా సోంతోషప్రచడోం. దీన్న వలన్ అతడిక్కక్ ప్రపి్ూరిత లభిోంచిోంది. ఐతే 

దీన్నకి్ చనలా క్ాలోం ప్ట్టి  ఉోంట్టోంది. ఎోందసక్ోంట్ే, అతడికి్వాబడిన్ ఈ వావులల న్న పో్తి ఒక్ొట్ీ, వివిధ జాతుల 

ఈ జోంతువులు, సపవిోంచి ఆన్ోందనన్నిచేుోందసక్ు సృష్టిోంచబడిన్నయి. ఉదనహరణక్ు, యోబు గరోంధోం, 38, 39వ 

అధనాయాలు, దీన్ని గురిోంచి ల తుగా వివరిససత న్నియి, ఉదనహరణక్ు, గురార న్ని, గాడిదన్స చూడోండి, ప్ర లిక్ల ా  

ఇవి ఒక్ొట్టగా ఉన్ిప్పట్టక్ర, మన్తో వాట్ట సోంబోంధోంల  గొప్ప వాతనాసమున్ిది. 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  పటోయులారా! దీన్ని మీరు విోంట్టోండగా, ఆదనము ఇప్ుపడున్ి సటితిన్న అరిోం 

చేససక్ డనన్నక్ి ఎన్ని గోంట్లు ప్డుతుోందన్సక్ుోంట్టన్నిరు. ఎోందసక్ోంట్ే, ఇదోంతన, ఒక్ొ ‘yom’ ఒక్ొరోజు క్దూ? 

చిన్ివిరామోం తీససక్ుోందనోం. తిరిగి వచిున్ తరాాత, ముఖామెైన్ అోంశ్ాన్ని గురిోంచి చరిుదనద ోం, ఆ దిన్నన్, 

దేవుడు, హవాన్స, ఆదనము వదదక్ు తెచనుడు. మీరు ట్ూాన్ ల  ఉోండోండి, తిరిగి వచిున్ తరాాత ఆ అోంశ్ాన్ని 

చరిుదనద ోం. 

***** 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మోంచిది, మేము మళ్ళీ వచనుోం. ఇప్ుపడు ఖగోళ శ్ాసత రజుు డు డనకి్ర్ Hugh Ross తో 

మాట్ాా డుతున్నిోం. ఆదిక్ాోండోంల  దిన్నల ప్ డవ ోంత అనే్దే చరాుోంశ్ోం. బ ైబిలే సాయోంగా మన్కి్ససత న్ి 

సమాచనరాన్ని బట్టి  ఈ దిన్నల ప్ డవున్స గురితోంచగలోం. దేవుడు, ఆదనము, హవాలన్స సృష్టిోంచిన్ 

ఆరవదిన్ోంల  జరిగిన్ సోంగతులన్స చరిుససత న్నిము. హవా రోంగోంల కి్ ఇోంక్ా పో్వేశిోంచనే్లేదస. అోంతక్ు 

మున్సప్ు ఆదనముక్ు జరిగిన్ సోంగతులన్స గురిోంచి మాట్ాా డుక్ుోంట్టన్నిము. ఇప్ుపడు హవా రోంగ పో్వేశ్ోం 

చేసటన్ సిలాన్నకి్ వచనుోం. ఇద ిఒక్ రోజు జరిగిోంది. బ ైబిలు ఇలా చెప్ుత న్ిది. జోంతువులక్ు పపరుా  ప ట్ేిప్న్న 

ఆదనముక్ు అప్పగిోంచబడిోంది, 20 వ వచన్ోం. ఆదనము, ప్శువులక్ున్స, ప్క్షులక్ున్స, భరజోంతువులక్ున్స 

పపరులు ప ట్టిన్స. ఐన్న్స ఆదనముక్ు సాట్టయిెైన్ సహ్వయము అతన్నకి్ లేక్ప్ర యిెన్స”. దేవుడు దనీ్నన్న 

గురితోంచనడు. ఏోంజరుగుతుోందిక్ొడ? 

డా. హాగ్ రాస్   చూడోండి, ఈ జోంతువులన్స దేవుడు సృష్టిోంచనడు, అనే్క్ వేల వివిధరక్ాల వావులు, వాట్టకి్ 

భావాలున్నియి, చితతోం, సాయోం న్నరియశ్కి్త, జాు న్ోం ఉోంది. ఐతే వీట్టకి్ ఆతమలేదస. ఆదనము తలుససత న్నిడు.” 

వీట్టతో శ్ారీరక్ోంగా క్లవగలన్స, భావాలల న్ూ, సాయోం న్నరియోంల న్స, జాు న్ోంల న్స క్లవగలన్స. ఐతే, ఏదయ  
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తగు్ తున్ిది. ఈ వావులక్ు, న్నక్ు ఉన్ి విధోంగా, వీట్టల ా  మన్సస అనే్ది లేదస. క్న్సక్, తన్క్ు దేవుడిచిున్ 

అన్ని సాి యిలల న్స తన్తో క్లిసటప్ర యిే విధోంగా ఉోండే వావి క్ావాలన్న ఆదనము క్ రుతున్నిడు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఇరవ ై ఒక్ట్వ వచన్ోం మన్క్ు చెప్ుతున్ిది. “యిెహో వా ఆదనముక్ు గాఢన్నదోన్స 

క్లుగజేసట, అతడు న్నదిోోంచిన్ప్ుపడు అతన్న పో్క్ొట్టముక్న్స తీసట ఆ చోట్టన్స మాోంసోంతో ప్ూడిువేస న్స. తరాాత 

యిెహో వా తనన్స తీసటన్ పో్క్ొట్టముక్న్స స్త రన్నగా న్నరిమోంచి ఆమెన్స ఆదనము వదదక్ు తీససక్ున్న వచెున్స” 

తరాాతేమెైోంది? 

డా. హాగ్ రాస్   హీబరో  భాషల  ఇక్ొడ “‘hapa‘am” అనే్ ప్దోం వాో యబడిన్ది. ప్ాత న్నబోంధన్లల  20 సారుా  

క్న్ప్డే ఈ మాట్న్స, ’చివరక్ు’ అన్న అన్సవదిోంఆరు. దేవుడు సృష్టితముల ైన్ వాట్టన్న్నిట్టన్న ఆదనముక్ు 

ప్రిచయోం చేసట, ఉతతమమెైన్దనన్నన్న చివరగా తీససక్ువచనుడు. ఇక్ొడ ఆదనము, అనే్క్ న్ లల క్ాలోం, లేక్ అనే్క్ 

సోంవతురాలు తోట్న్స సపదాప్రుసూత , జోంతువులతోట్ట సోంబోంధోం ప ోంచసక్ున్న, వాట్టన్నిట్టకి్ పపరుా ప ట్టి , 

తోట్ప ైన్న్స, జోంతువులప ైన్న్స తన్ అధిక్ారాన్ని, సటిరప్రచనడు. అప్ుపడు ఈ స్త ర రాగా అతడన్నిడు, 

“చివరక్ు, అన్ని సాి యిలల న్స న్నతో ప్రిప్ూరిోంగా క్లిసటప్ర యిే ఒక్ వావిన్న దేవుడు న్నక్ు ఇచనుడు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  దేవుడు, స్త రన్న ఆదనము వదదక్ు తీససక్ువచిున్ప్ుపడు న్నఎముక్లల  ఎముక్, న్న 

మాోంసోంల  మాోంసము, న్రున్నల ోంచి తీయబడిన్ోందసన్ న్నరి అన్బడున్న్నిడు. ప్ురుషుడు తలాిదోండుో లన్స 

విడిచి భారాన్స హతుత క్కన్సన్స. వారిరువురు ఏక్శ్రీరుల యైుోందసరు. వారిరువురు దగిోంబరుల ైయుోండిరి, సటగు్  

ఎరుగక్ యుోండిరి. ఏోంజరుగుతుోందిక్ొడ? 

డా. హాగ్ రాస్   వచన్ోంల న్న అోంతరారిోం, దేవుడు, ఆదనముక్ు సహ్వయోంగా హవాన్స తీససక్ున్న వచిున్ట్టా  

ఇక్ొడ అన్నపటససత న్ిది, ఐతే ఇది సరియిెైన్ అన్సవాదోంలా క్న్నపటోంచడోంలేదస. అక్ొడ ఉన్ి హీబరో  ప్దోం Ezer 
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యొక్ొ అరిోం “స ైన్నక్ సహ్వయాన్ని తెససత న్నిన్స”. దీన్న వలన్ ఆదనము వ ోంట్నే్ తెలుససక్ున్నిడు, “దేవుడు 

న్నక్ు ఈ జోంతువుల్ని, వృక్ష్యలన్స, ఇప్ుపడు ఈ స్త రన్న అన్సభవిోంచడనన్నకి్ ఇచనుడు”. హవాన్స స నై్నక్ 

సహ్వయమన్న చెప్ుతూ, స్త రప్ురుషులిదదరిక్ర”, మీక్కక్ ప్న్నన్న అప్పగిోంచనన్స మీక్కక్ లక్ష్ామున్ిది. అోందసక్ే మీరు 

సృష్టిోంచబడిన్నరోంట్టన్నిడు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  దీన్నన్న క్కోంచెోం ల తుగా ప్రిశీలిదనద ము. దేవుడు స్త ర ప్ురుషులిి తన్ సారూప్మోందస 

సృష్టిోంఆడు. అన్గా ఏమిట్ట? 

డా. హాగ్ రాస్   శ్రీరోం, ఆతమ, మన్సస క్లిగి ఉన్నిోం. ఐతే మన్నష్టల న్న ఆతమన్స, మన్ససన్స వ రు చేయడోం 

క్ుదరదస. ఐతే దేవున్న ఈ లక్ష్ణనలన్ని ఉన్నియన్న ఇక్ొడ వాక్ాోం చెప్ుతున్ిోందసన్ మన్క్ూొడన ఈ 

లక్ష్ణనలున్నియి. క్న్సక్ జోంతువులు చేయలేన్న ప్న్సలిి క్ూడన చేససత న్నిోం. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మన్ోం పో్తేాక్ోంగా సృష్టిోంచబడనడ ోం. వావప్రిణనమోంల  మన్ోం రాలేదన్న, దేవుడ ే

సృష్టిోంచనడన్న దేవుడన్నిడు. 

డా. హాగ్ రాస్   వాక్ాోం, దేవుడు మన్నష్టన్న సృష్టిోంచనడన్న, చేశ్ాడన్న మన్క్ు చెప్ుతున్ిది. దేవుడు మన్లన్స 

చేశ్ాడన్గా, ఆయన్ భరమి ధూళిల ోంచి మన్లిి చేశ్ాడన్ిమాట్. ధూళి మొదట్ే ఉన్ిది, ఐతే దేవుడు ఆ 

ధూళిన్న మారుి మన్ శ్రీరాలుగా చేశ్ాడు. ఐతే మన్ల ప్ల ఉన్ి ఆతమ సరిక్కతతది, మున్సప్ు ఎన్ిడు అద ి

ఉోండలేదస. అోందసకే్ సృష్టిోంచెన్స అనే్మాట్. క్న్సక్ ఇలాోంట్టవి భరమోండలోంప ైన్ మున్సప్ు ఎన్ిడూ లేదస. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్అ అధనాయోంల  bara సృష్టత  అనే్ ప్దోం కే్వలోం మరడుసారేా  

వాడబడిోందిక్దూ? ఎోందసక్న్న? 
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డా. హాగ్ రాస్   మున్సప న్ిడూ భరమిప  ైలేన్న క్కతతది సృష్టిోంచబడడనన్ని తెలిపపోందసక్ు ఆదిక్ాోండోం, ఒక్ట్అ 

అధనాయోంల  bara వాడబదిోంది. ఆదిక్ాోండోం ఒక్ట్ీ, ఒక్ట్టల  జగతుత  సృష్టిోంప్బడిన్ప్ుపడు దీన్ని చూసాత ోం. 

ఐదవదిన్నన్ దేవుడు శ్రీరమేక్ాక్, మన్సస క్ూడన ఉన్ి జోంతువులిి సృష్టిోంచిన్ప్ుపడు, ర్ోండవసారి దనీ్ని 

చూసాత ోం. మన్సస ఉోండట్మనే్ది సరిక్కతత  అోంశ్ోం. తరాాత చివరగా, శ్రీరోం, ఆతమ, మన్సస ఉన్ి మన్వులు. 

ఇక్ొడ ఆతమ అనే్ది సరిక్కతత . 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మోంఇది, Hugh, పో్జలక్ు ఈ సోంగతులన్ ోందసక్ు చెప్ాపమో సమీక్ష్ిదనద ోం. మీరు 

ఇన్ని సోంఅతులన్స చెప్ాపరు, వాట్టన్న సమీక్ష్ిోంచి చెప్పోండి. ఇవానీి సృష్టిల  ఆరవదిన్నన్ జరిగిన్ సోంగతులు. 

ఆ సోంగతులేమిట్ట? ఇరవ ైన్నలుగు గోంట్ల క్ాలోంల  ఇది క్కదిద  గోంట్లు క్ాక్ూడదన? 

డా. హాగ్ రాస్   ప్ురుషుడు, స్త ర ఇదదరూ ఆరవదిన్నన్ సృష్టిోంప్బడనడ రన్న ఆదిక్ాోండోం చపె్ుతున్ిది. ఐతే తోట్క్ు 

వ లుప్ల ఆదనము, మొదట్ చేయబడనడ డన్న ర్ోండవ అధనాయోం చెప్ుత న్ిది. దేవుడతణ ి  తోట్ల  ఉోంచనడు. 

అక్ొడ చెట్టా  ప రగడోం చూసూత  చనలాక్ాలోం ఉన్నిడు. తోట్న్స సపదాప్రుసూత  ఈ వృక్ష్యలు, చెటా్ దనారా తన్న్స 

ప్ర ష్టససత న్ి దేవున్న గురిోంచి అతడు తెలుుక్ున్నిడు, దనన్ోా ోంచి ఆన్ోందనన్ని అోందసక్ున్నిడు. ఐతే తోట్ ప్న్నన్న 

మిోంచిన్ది వావితోంల  ఉన్ిదన్న క్ూడన గరహిోంచనడు. 

దేవుడు చెప్ుత న్నిడు, ఇదిగో. మాములు వావులతోనే్ క్ాక్, మన్సస ఉన్ి వావులతో క్ూడనన్స న్సవుా 

సోంబోంధోం ప ోంచసక్ , అన్గా nephish జోంతువులతోట్ట- ఆదనముతోట్ట సోంబోంధోంల  క్లుససక్ునే్లా దేవుడు 

సృష్టిోంచిన్ మన్సస, భావాలు ఉన్ి జోంతువులతోట్ట. ఐతే అది తన్న్స సపవిోంచి, తృపటతప్రిచేలా దేవుడు వాట్టన్న 

సృష్టిోంచి విధనన్నన్ని క్ూడన చూసాడు. అనే్క్ వేల రక్ాల జోంతువులున్నియి, తన్న్స సపవిోంచి, తృపటతప్రచేలా 
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దేవుడు వీట్టన్ లా సృష్టిోంచనడయ  తెలుససక్ున్న, ఆ జోంతువులక్ు తగిన్ పపరుా  ప టి్డనన్నకి్ ఆదనముక్ు చనలా క్ాలోం 

ప్ట్టి తుోంది. 

ఇవానీి చేసటన్ తరాాత క్ూడన ఆదనము ఒోంట్రితన్నన్ని దేవుడు చూసాడు. ఈ జోంతువులతో ఆదనము మోంచి 

సోంబోంధోంల  ఉన్ిప్పట్టక్ర క్ూడన ఏదయ  క్కరత ఉన్ిది. ఇప్ుపడు దేవుడు ఆదనముక్ు న్నదో క్లిగిోంచనడు. 

శ్సత రచికి్తుల ోంచి క్ లుక్ున్నిడు. క్కతత  ప్ాోణ  అతన్న వదదక్కచిుోంది. ఆదిమ హీబరో  పో్తిల  ఆదనము hapa’am 

అన్నిడన్న వాో సట ఉోంది. చివరక్ు, క్న్సక్ ఆదనము సృష్టిోంప్బడడనన్నకి్ హవారావడనన్నకి్ మధా చనలా క్ాలోం 

గడిచిప్ర యి ఉోంట్టోంది. ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోంల న్న వివిధరక్ాల వావరాససలతోట్ట ఎలా మెలగాల  

దేవుడే ఆదనముక్ు నే్రిపససత న్నిడు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  Hugh, క్్రైసతవేతరులుగా ఉన్ిప్ుపడు మీరీ అోంశ్ాలిి చదవగా, ఈ సమాచనరోం 

మిమమలిి ఎోంతగాన్ో ఆక్రిషోంచి ప్ట్టి క్ున్ిది. ఐతే మీరు ఖగోళ శ్ాసత రోంల  ప్ోండితులు. ఈ వ ైప్ు ఎలా వచనురు? 

ఈ అధనాయోంల న్న ఏయిే అోంశ్ాలు మిమమలిి ఈ వ ైప్ుక్ు తీససక్ువచిు యిేసస క్రరసపత  రక్ష్క్ుడన్న న్మేమలా 

ప్రో తుహిోంచనయి? 

డా. హాగ్ రాస్   ఆదిక్ాోండోం, మొదట్ట ర్ోండు అధనాయాలల న్న సోంగతులు, స ైన్సతోట్ట ఖచిుతోంగా 

క్లుససత న్నియన్న నే్న్స గురితోంచనన్స. బ ైబిలు వివరణ స ైన్స వివరాలతో ఖచిుతోంగా క్లుససత న్ిది. ఐతే ఈ 

సోంగతులు వేలాది ఏళా కి్రతమే వాో యబడిన్నయి. సామాన్ా మాన్వుల జాు న్నన్నకి్ మిోంచిన్ స ైన్సు వివరాలు 

ఇక్ొడ వాక్ాోంల  వాో యబడి ఉన్నియి. దీన్న చూసట, మోష్ప ఈ జగతుత  సృష్టిక్రత సహ్వయోంతోనే్ ఇదోంతన 

రాసాడన్నపటోంచిోంది. బ ైబిలు సోంగతులు దెైవాదేశ్ోంతో వాో యబడడమ ేక్ాక్, అవనీిప్ూరితగా వాసతవోం. క్న్సక్, 

బ ైబిలు ఎలాోంట్ట తప్ుపలు లేన్న దేవున్న వాక్ామన్న గురితోంచిన్ తరాాత, మిగతన వచన్నలన్నిట్టి చదివి, 
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ఆదిక్ాోండోం మరడవ అధనాయోంల  చదివిన్ట్టా  మాన్వాళిక్ర, దేవున్నక్ర శ్తుో వ ైన్ సరపమున్స స్త ర సోంతనన్ోం 

తలమీద క్కట్టి న్న్న, దనీ్నన్న చదివి తెలుససక్ున్నిన్స, మన్లన్స తిరిగ ిసృష్టిక్రతతో సోంబోంధప్రిచేలా యిేససక్రరససత  

మాన్వున్నగా జన్నమోంచి మన్క్ సోం తన్ ప్ాోణనలన్స అరిపోంచనడన్న క్కతత  న్నబోంధన్ గరోంధోం చదివి తెలుససక్ున్నిన్స. 

దీన్న వలన్ పపరోేప్ణప్ ోంది, Gideon బ ైబిలు వ న్సక్ న్న పపరున్స వాో సట, వావితనన్ని క్రరససత క్రిపోంచనన్స. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ససవారత సోందేశ్మేమిట్అ 40 స క్నా్ల  చెప్పోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   ససవారత సోందేశ్మేమిట్న్గా, సమసాత న్ని న్నరిమోంచిన్ సృష్టిక్రత ఈల క్ాన్నకి్ వచిు, తన్న్స తనన్స 

తగి్ోంచసక్ున్న వావిోంచి, మన్ోం దేవున్న వదదక్ు రావాలన్నిడు. తననే్ బలిగా మారి, మన్ అతిక్రమములక్ు 

అప్రాధోం చెలాిోంచనడు. మన్ోం ఆయన్ వదదక్ు వచిు, మన్ ప్ాప్ముల సాి న్ోంల  ఆయన్ ప్రిప్ూరితన్న 

ఉోంచేోందసక్ు, మన్లిి సృష్టిోంచిన్ దేవుడిన్న మన్ోం అన్ససరిోంచేలా, ఆయన్ మలన్న న్డిపటోంచేోందసక్ు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  పటోయులారా! దీన్నన్న విన్న, క్రరససత న్స మీ వావితనల ా కి్ ఆహ్వాన్నోంఆలన్సక్ుోంట్ే, బ ైబిల ా  

ప్లు వివరణలున్నియి. ముఖాోంగా “పో్భువు న్నమమున్ ఎవరు ప్ాోరిన్ చేయుదసరో” ఎలాోంట్ట ప్ాప్ము న్నోంద 

లేక్ుోండన, దేవున్న యోందస క్ష్మిోంచబడి, ప్రిప్ూరుి లుగా న్నలుునే్ోందసక్ు, క్ావాలిున్వనీి ఆయన్ చేసాడన్న, 

ఆయన్ మిముమన్స తప్పక్ క్ష్మిసాత డన్న మీరు విశ్ాసటసపత , యిేససక్రరససత  మిముమలన్స తప్పక్ుోండన క్ష్మిసాత డు. 

రక్ష్ిసాత డు. మీ వావితోంల కి్ వసాత డు. ప్రిశుదని తమన్స మీ వావితనల ా  న్నోంపట, మీక్ు క్కతత  క్ రిక్లన్నచిు మిమమలిి 

మారుసాత డు. అలాోంట్ట సోంబోంధోంల కి్ మీరు రావాలి. ఇద ికే్వలోం జాు న్నోంశ్ోం క్ాదస, సవావుడెైన్ దేవున్నతో క్రరససత ల  

పో్తిదిన్ోం న్డిచే అన్సభవోం. 

ఇది న్నజోంగా, అదసుతమెైన్ సమాచనరోం. న్నలుగవ దిన్ప్ు సోంగతులిి ఇోంక్ా చరిుోంచనే్లేదస. దనన్ని తరాాత 

చరిుోంచబో తున్నిము. పో్క్ృతి సూతనో లు, బ ైబిలు లేఖన్నలతో అోంగీక్రిససత న్నియా అనే్ అోంశ్ాన్ని క్ూడన 
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చరిుోంచబో తున్నిము. వేరుగా చెపటతే, దేవుడు, బ ైబిలూ, పో్క్ృతిల న్న సూతనో లతో అోంగీక్రిససత న్ిదన? ఒకే్ 

రచయిత ర్ోండిట్టనీ ఇససత న్నిడన? దీన్నన్న గురిోంచి చరిుోంచబో తున్నిము. Dr. Walter Kaiser, ఈ సోంగతులిి 

వివరిసాత డు. అోంతేక్ాక్, ఆదనము ప్ాప్ోం చేసటన్ప్ుపడు జరిగిన్ సోంఘట్న్ల గురిోంచి క్ూడన ఈ ప్రో గార ోంల  

చరిుోంచబో తున్నిము. పో్ప్ోంచోంప ై దీన్న పో్భావోం ఇలాోంట్ట అనే్క్ ముఖామెైన్ అోంశ్ాలిి చరిుసాత ోం. వచేువారోం 

తప్పక్ క్లుససక్ ోండి. 

***** 

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

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