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సృష్టిల ోంచి ఒక్కొక్ొ మెట్టి గా ప్రో గార ోం -4 

డా. హాగ్ రాస్   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 న్ేట్ట 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  తగని్ 
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.ి 

డా. హాగ్ రాస్   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 
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. 

***** 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మా ప్రో గార ోంక్ు ఆహ్వాన్నససత న్నిోం. నే్డు మరొక్ చక్ొన్న అోంశ్ాన్ని చరిుససత న్నిోం. 
నే్ట్ట మన్ అతిధి ఖగోళ శ్ాసత రజుు డు Dr. Hugh Ross. ఒక్ పో్శ్ితోట్ట దీన్ని ప్ాోరోంభిససత న్నిన్స. ఆ పో్శ్ి: 
స ైన్సుక్ు బ ైబులుక్ూ మధా అన్సగుణాత ఉోండనలన్న మన్ోం ఎదసరుచూడనలా? మొదట్టగా, దీన్ని గురిోంచి 
బ ైబిలు ఏమన్న చెప్ుతున్ిదోంట్ారు? దేవుడు బ ైబిల ా  ఏమన్న చెప్ాపడు? తరాాత, Hugh లాోంట్ట 
ఖగోళశ్ాసత రజుు లు ఈ అోంశ్ోం విషయోంల  దేన్నన్న ఎదసరుచూససత న్నిరు. అతడిప్ుపడు దనే్ని గరహిోంచనడు? నే్నీరోజు 
అదసుతమెైన్ చరున్స, పో్ప్ోంచ పో్ఖాాత, ససవారితక్ుడు హబీరో  బాషాప్ోండితుడు, డనకి్ర్ క్్రసర్ వీడియోతో 
ప్ాోరోంభిససత న్నిన్స. గతోంల  డనకి్ర్ క్్రసర్ తోన్స, Hugh తోన్ూ క్కన్ని ప్రో గార ములు చేసాము. వారు మా చరులల  
ప్ాలగ్ న్నిరు. ఈ పో్శ్ి ప్లుమారుా  మా చరులల  వచిుోంది. మున్సప్ు నే్న్డిగిన్ పో్శ్ిక్ు అతడు ఇప్ుపడు 
జవాబు చెప్ుతనడు. ఇది చిన్ి వీడియో. మీరు జాగరతతగా విన్నలి, గమన్నోంచోండి. 

“స ైన్సున్ూ బ ైబిలున్ూ గురిోంచిన్ మహ్వచరుల న్న దృశ్ాాలు” 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మిమమలిి అడుగుతున్నిన్స. బ ైబిలుల న్న సోంగతులిి మన్ోం స ైన్సుతో 
ప్ర లిుచూసటన్ప్ుపడు, ప్ ోంతన్ ఉన్ిదన లేదన అన్న ప్రీక్ష్ిోంచడోం తప్ాప? అసలు అన్సగుణాత అనే్ది ఉోండనలా? 
Walter? 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   తప్పక్ుోండన ఉోండనలి. ఎోందసక్ోంట్ే ర్ోంట్టక్ర 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 ోంది. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  Hugh! Walter చెప్ుతున్ి సోంగతులిి విన్డోం ఎోంతో ఆన్ోందోంగా ఉోంది. 
ఖగోళశ్ాసత రజుు ల ైన్ మిమమలగిక్ పో్శ్ి అడుగుతున్నిన్స. దీన్ని అోంగీక్రిససత న్నిరా? 

డా. హాగ్ రాస్   ప్ూరితగా, దేవుడు మన్క్ు పో్క్ృతి గరోంధనన్ని ఇచనుడు; ఆయనే్ బ ైబిలు గరోంధనన్ని ఇచనుడు.  
తన్న్స తనన్స వెళళడిోంచసక్ డనన్నకి్ దేవుడు ర్ోండు ప్ుసతక్ాలన్నచనుడన్న చూడగలము. పో్క్ృతిన్న వివరిోంచేోందసక్ు 
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మన్నష్ట చేససత న్ి పో్యతిమ ేస ైన్సు అనే్ Walt తో నే్నే్క్రభవిససత న్నిన్స. లేఖన్ గరోంధనన్ని వివరిోంచేోందసక్ు 
మాన్వుడు చేససత న్ి పో్యతిమే వేదనోంతోం. మాన్వ వివరణల వలన్ వీట్టల ా  బేధనభిప్ాోయాలు రావచసు. 
న్నజోంగా లేఖన్గరోంధనన్నకి్, పో్క్ృతి గరోంధనన్నకి్ మధా ఎలాోంట్ట బేధనభిప్ాోయాలు లేవు. ఎోందసక్ోంట్ే, ర్ోండూ ఒకే్ 
దేవున్న న్సోండి వచనుయి. స నై్సుక్ూ, వేదనోంతనన్నక్ి బేధనభిప్ాోయాలున్ి అోంశ్ాలన్స ప్రీక్ష్ిోంచిన్ప్ుడు, ఇది, 
మన్ చేతిల  ఇప్పట్టక్ే లేన్న సతనాలన్స క్న్సగొన్డనన్నక్ి చక్ొన్న రాజమారా్ న్ని మన్క్ు చూపటససత ోంది. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మేము, గత క్ారాక్రమాలల , ఈ ర్ోండిోంట్టక్ర ప్ ోంతన్ ఉన్ిదన్న చూపటోంచేోందసక్ు 
పో్యతిిోంచనోం. న్నజాన్నకి్, ఇక్ొడ ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోంల  పో్జలోందరి క్ సోం వాో యబడి ఉన్ి 
సోంకాి్షిమెైన్ ఆల చన్లు, సోంగతులు అనీి ప్ూరితగా వాసతవాలేన్న్న మీలాోంట్ట ఖగోళశ్ాసత రజుు లు క్న్సగొన్నిరు. 
ఐతే, అన్సమాన్నోంచేవారు వివిధ సధలాల ా  క్న్నపటోంచే ఒక్ అోంశ్ాన్ని పో్శ్నిససత న్నిరు. అదేమిట్ోంట్ే, బ ైబిలు ఈ 
మాట్లు చెపటపన్ న్నలుగవ దిన్నన్ ఏోంజరిగిోంది? 

“ప్గట్టన్న, రాతోిన్న వేరు ప్రచసన్ట్టా  అక్ాశ్విశ్ాలమోందస జయాతులు క్లుగుగాక్న్నయు, అవి సూచన్లన్స 

క్ాలములన్స దిన్ సోంవతురములన్స సూచిోంచసన్సగాక్న్నయు, అవి జయాతుల ైయుోండున్న్నయు ప్లిక్్న్స”. ఆ 

పో్క్ారమాయిెన్స. దేవుడు ర్ోండు గొప్ప జయాతులన్స, ప్గట్టన్న ఏలుట్క్ు ప దదజయాతిన్న, రాతోిన్న ఏలుట్క్ు 

చిన్ిజయాతిన్న చేసాడు. న్క్ష్తనో లిి చేసాడు. భరమి మీద వెలుగిచసుట్క్ు ప్గట్టన్న, రాతిోన్న ఏలుట్క్ు, వెలుగున్స 

చీక్ట్టన్న వేరుప్రచసట్క్ు వాట్టన్న చేస న్స. అది మోంచిదన్న దేవుడు చూస న్స. అసతమయము, ఉదయము 

క్లుగగా న్నలుగవదిన్మాయిెన్స. ఐతే, స ైన్సుప్రోంగా ఇక్ొడొక్ సమసా ఉన్ిట్టా  క్న్నపటససత న్ిది, 

జగతుత తోప్ాట్ట మన్ భరమికి్ సూరా, చోందో న్క్ష్తనో లు క్లగడనన్నకి్ న్నలుగు, ఐదస రోజుల ైతే ఇది సమసాయిే. 

దీన్నన్న ఎలా వివరిసాత రు? 

డా. హాగ్ రాస్   చూడోండి, జూన్, బ ైబిలు దేవున్న వాక్ాోం క్ాదన్న చెప్ుతూ అవిశ్ాాససలు చూపటససత న్ి 
వాక్ాాన్ని మీరు చెప్ుతున్నిరు. జాు న్ోంలేన్న స ైన్సు విషయాలిి వారు చెప్ుతున్నిరు. సూరుాన్న వేడిల  
మొక్ొలు చచిుప్ర తనయా? సూరుాన్న వేడి, వెలుతురు లేక్ుోంట్ే మొక్ొలు బోతక్వు సూరాాక్రషణ శ్కి్త లేక్ుోంట్ే, 
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భరమి తన్ చక్రోంల  ప్రిభోమిోంచలేదస. మొదట్ట అధనాయోంల నే్ బ ైబిలు ఇలాోంట్ట తప్ుపలు చెపటతే, దననె్ిోందసక్ు 
న్మామలోంట్ారు.  
ఐతే, బ ైబిలున్స వివరిోంచేట్ప్ుపడు మీరు ప్ రప్ాట్టగా ఆల చిసపత  ప దద  తప్ుప చేసాత రన్న గలీలియో చెప్ాపడు. ఈ 

అోంశ్ోంల  ఆదిక్ాోండోం సపషిోంగా ఉన్ిది. ఆదిక్ాోండోం 1:1, జగతుత న్స గురిోంచి మాట్ాా డుతున్ిది. ఐతే, 

ఆదిక్ాోండోం 1:2 జగతుత  ప ైన్సోండి దనన్న దృష్టిన్న మరలిు భరమి ఉప్రితలాన్ని గురోించి చెప్ుతున్ిది. క్న్సక్ 

ఆరురోజుల క్ధన్నన్ని ఈ అోంశ్ోంల న్సోండి  అరధోం చేససక్ వాలి. దేవుడు భరమి ఉప్రితలోంప  ై న్సోండ ి

ఆక్ాశ్మేఘాల వెైప్ుకి్ చూససత న్నిడు. ఆరు రోజులక్ు ముోందస చీక్ట్ట అగాధ జలములప ై క్మిమ ఉన్ిది. 

ఎోందసక్ోంట్ే ఈ వాతనవరణోంల  న్సోండి వెలుగు ల ప్లిక్ి పో్సరిోంచదస. యోబు 37-39 ఈ ఆరురోజులక్ు 

సమాోంతరోం, మేఘాలు సముదోజలాలప ై క్ముమక్ున్ిోందసన్ చీక్ట్టగా ఉన్ిదన్న ఆ వాక్ాోం సపషిోంగా 

చెప్ుత న్ిది. 

మొదట్ట దిన్నన్, దేవుడు క్ాోంతి చొరబడన్న వాతనవరణనన్ని క్కదిదగా చొరబడేలా మారాుడు. న్నలుగవదిన్నన్, 

దేవుడు సదన మబుులు క్మిమ, క్ాోంతి కి్రణనలు క్కదిదగానే్ చొరబడుతున్ి వాతనవరణనన్ని, ఆ న్లాన్న 

మేఘాలనీి విడిప్ర యి, ఆరురోజులక్ు ముోందస దేవుడు సృష్టిోంచిన్ సూరా, చోందో న్క్ష్తనో లన్స, భరమి 

ఉప్రితలోంప ైన్సన్ి జీవులు మొదట్టసారి చూడగలిగాయి. క్న్సక్ ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోంల  చెప్పబడిన్ 

సోంగతులక్ు, స ైన్సు సటదనధ ోంతనలక్ు ఎలాోంట్ట విబేధనలు ఇక్ొడ లేవు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  చూడోండి, ఆదిక్ాోండోం గరోంధోంల  ఇోంత వివరోంగా అోంశ్ోం వివరిోంచబడి 
ఉన్ిదిగాన్న, అసలు సోంగతి ప్లువురు క్్రైసతవులక్ు, క్్రైసతవేతరులక్ు తెలియక్ప్ర వడోం ఆశ్ురాోం. 
ఏడువోందలమోంది ప్ ో ఫ సరుా , ఏడొోందల మోంది న్నసటత క్ులు, లేక్ అవిశ్ాాససలు, హ్వజరయిేా మహ్వసభలక్ు 
మిమమలిి పో్సోంగీక్ున్నగా ఆహ్వాన్నోంచి, ఈ సోంగతులన్స గురిోంచి వారి ఎదసట్ మాట్ాా డమన్న చెప్ాపరు. ఇక్ొడ 
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మన్ోం విరామోం తీససక్ున్ిప్ుపడు, ఈ వాక్ాభాగోంల న్న దేవున్న మాట్లిి వారు అరధోం చేససక్ున్న చెపటపన్ 
సోంగతులిి మీరు న్నతో చెప్ాపరు. ఇలాోంట్ట మహ్వసభలల  జరిగిన్ సోంగతులిి చెప్పోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   నే్న్స అనే్క్ వోందల న్నసటత క్ులున్ి సభల  పో్సోంగిోంచిన్ప్ుడు “మమేు గతోంల  ఎన్ిడు 
ఇలాోంట్ట సాక్ష్యాధనరాలన్స విన్లేదస. ఆదిక్ాోండోం గురిోంచి ఇలాోంట్ట వివరాలిి ఎన్ిడూ విన్లేదోంట్ారు. తమ 
విశ్ాాసాన్ని గురిోంచిన్ మోంచి సాక్ష్యాధనరాలన్స తెలిపప సామరధయోం క్్రైసతవులక్ు లేదన్న నే్న్స అన్సక్ుోంట్టన్నిన్స. 
సాధనరణోంగా వీరు దేవున్నకి్ వాతిరేక్ోంగా వాదిోంచరు. క్్రైసతవ విశ్ాాసాన్ని మన్ోం పో్క్ట్టససత న్ి విధనన్నన్ని ఈ 
న్నసటత క్ులు వాతిరేకి్సూత  వాదిససత న్నిరు. ఐతే నే్న్స చెప్ుతున్నిన్స, ఈ Cal Tech మహ్వసభలక్ు వచిున్ 
పో్జల ోంతో న్నట్క్రయోంగా సపోందిోంచనరు. సభ ముగిసటన్ తరాాత పో్జలు న్నతోట్ట చెప్ాపరు,” పో్జల న్సోండి 
ఇలాోంట్ట సపోందన్న్స మున్సప న్ిడు చూడలేదస. ఇలాోంట్ట చరుల ా  ఇోంతగొప్ప క్ృప్ దిగడోం మేము చూడలేదస. 
ఎన్ని ల తెైన్ అోంశ్ాలు మీరు బో ధిోంచనరు. న్న న్నసటత క్తాోంల  న్నక్ు భదోత లేదన్న వీరు తరచసగా చెప్పడోం నే్న్స 
విన్నిన్స. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  చూడోండి, Hugh, మీరు చేసటన్ క్కన్ని చరులన్స చూసాన్స, క్కోంత వాతిరేక్త 
ఉన్ి సధలాలల  బో ధిోంచబడడోం విన్నిన్స. వాతిరేక్త అన్గా పపోక్ష్క్ులల  అోందరూ మీరు చెప్ుతున్ి అోంశ్ాన్ని 
అోంగీక్రిోంచలేదస. మీరు పో్సోంగిోంచిన్ ఒక్ సదససున్న గమన్నోంచనన్స. ముగు్ రు ప్ ో ఫ సరాతో ప్ాట్ట మీరు క్ూడన 
అక్ొడ బో ధిోంచనరు. మీరు పో్సోంగాన్ని ప్ాోరోంభిోంచి, బలోంగాన్స ఐతే ఎోంతో మృదసవుగా స ైన్సు సాక్ష్యాధనరాలన్స 
వివరిోంచనరు. తరాాత, వారోందరు ఒక్రోత  ఒక్రు గోలగోలగా వాదిోంచసక్ుోంట్ూ, మీరు చపెటపన్ దీన్ని 
వాతిరేక్ిోంచనరు. చివరల  పో్శ్ి, జవాబుల సమయోంల  మీరు పో్శ్ిలు అడగమన్ిప్ుపడు, దనదనప్ు 90 శ్ాతోం 
పపోక్ష్క్ులు పో్శ్ిలు అడిగారు. ఇోంక్కోంతసపప్ు మాట్ాా డతనమన్నిరు. ఈ సదససుల ా  పో్శ్ాిజవాబుల సమయోంల  
పపోక్ష్క్ులు ముఖాోంగా అడిగే సోంగతులిి చెప్పోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   సరే, ఆదనము ప్ాప్ోం దనారా మరణోం ల క్ోంల క్ి పో్వేశ్నోంచిోందన్న చెప్ుతున్ి రోమా 5:12 వ 
వచన్నన్ని గురిోంచి పో్శ్నిససత ోంట్ారు.  ఐతే ప్ాప్ము చేసటన్ోందసన్ మరణోం అోందరికి్ ప్ాోపటత ోంచిోందన్న ఆ వచన్ోం 
చెప్ుతున్ిది. ప్ాప్ోం ప్ాోపటత ోంచేోంది మన్సషులక్ు మాతోమే. క్ుక్ొలు, పటలుా లక్ు ప్ాప్ోంలేదస. అవులు ప్ాప్ోం 
చెయావు. బొ దిద ోంక్లు ప్ాప్ోం చెయావుా. మన్సషులే ప్ాప్ోం చేసాత రు. మరణోం అోందరిక్ర సోంప్ాోప్తమయిాోంది. 
ప్ాోణులన్నిట్టక్రక్ాదస, మన్సషులోందరిక్ి. క్న్సక్ ఏదేన్స వన్ోంల  ఆదనము చేసటన్ ప్ాప్ోం వలన్ అోందరిక్ర మరణోం 
ప్ాోపటత ోంచిోంది, శ్ారీరిక్ మరణోం, మరియు ఆతీమయమరణోం. ఐతే ఈ వాక్ాోం వృక్ష్యలీి, జోంతువులీి గురిోంచి 
చెప్పడోంలేదనే్ది గమన్నోంచోండి. అదే విధోంగా, ఇదే అోంశ్ాన్ని గురిోంచి చెప్ుతున్ి మొదట్ట క్కరిోందీ 15వ 



6 

 

అధనాయోం, సపషిోంగా మాన్వులన్స గురిోంచి మాతోమే మాట్ాా డుతున్ిది. ఎోందసక్ోంట్ే మన్క్ు ముోందస 
మరణ ోంచిన్ వృక్ష్యలు, జోంతువుల వలన్ మన్ోం లబిధప్ ోందనోం. వాట్టల ా ోంచి బొ గు్ , చమురు, సహజవాయువులు 
వససత న్నియి. ససన్ిప్ురాళళళ వససత న్నియి. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మీరొక్ పో్శ్ిక్ు జవాబు చెప్ాపలి. భరమి కి్రోంద ప్ రల ా  ఇవి ఎలా 
పపరుక్ుోంట్టన్నియి? 

డా. హాగ్ రాస్   న్నజమే. అధిక్ మోతనదసల  పపరుక్ుోంట్టన్నియి. అధిక్ మోతనదసల  పపరుక్ క్ప్ర తే, ఈ 
భరగరహోంప ైన్ ఉన్ితమెైన్ సాోంకే్తిక్ న్నగరిక్త అభివృదిధ  చెోందదస. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  భరమి కి్రోంద జీవప్దనరాధ లు పపరుక్ డనన్నకి్ చనలాక్ాలోం ప్ట్టి  ఉోంట్టోంది. దీన్నకి్ 
ఎనే్ిళళళ ప్ట్టి  ఉోంట్టోంది? 

డా. హాగ్ రాస్   ఊ. భరమి యొక్ొ ప ైప్ రకి్రోంద, క్నీసోం 76 quadrillion ట్న్ ల జీవ ప్దనరాధ లు పపరుక్ున్న 
ఉన్నియి. సూరుాన్నల న్న సౌరశ్కి్తన్న ప్ూరితగా వోందశ్ాతోం ఉప్యోగిోంచసక్ున్ిప్పట్టక్ర, ఇోంత అధిక్మోతనదసల  
జీవప్దనరాధ లు పపరుక్ డనన్నకి్ అనే్క్ లక్ష్ల సోంవతురాలౌతుోంది. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మోంచిది, ఇక్ అభాోంతరమేమిట్ట? దీన్నా  సమసా ఏమిట్ట? ఆదనము ప్ాప్ము 
చేయడనన్నక్ి ముోందస జోంతువులు చన్నప్ర క్ుోండన ఉన్ిదనన్నక్ి సోంబోంధోం ఏమిట్ట? 

డా. హాగ్ రాస్   మాన్వులమెైన్ మన్ోం, ఈ జోంతువులతో మాన్సటక్ోంగా, బలోంగా క్లిసటప్ర వడమే దీన్నక్ి 
క్ారణమెై ఉోంట్టోంది. యోబు చెప్ుతున్ిట్టా , మన్లిి గురిోంచీ, దేవున్న గురిోంచీ నే్రిపోంచడనన్నకి్ దేవుడు 
జోంతువులన్నచనుడనే్ సోంగతి మన్ోం గురితోంచడోంలేదస. మన్తో క్లిసపలా జోంతువులు రూప్ ోందిోంచబడిన్ట్టా  
దేవున్నతో క్లిసపలా మన్ోం రూప్ ోందిోంచబడనడ ోం. మన్ ప్ాప్ము, దసరామరా్ ల వలన్ ఈ జోంతువులు మన్ 
వెైప్ుక్ుక్ా మరొక్ వెైప్ుక్ు ప్రిగ్తుత తున్ిట్టా గా, మన్ ప్ాప్ోం, దసరామరా్ ల వలన్ మన్ోం దేవున్న వెైప్ుక్ు క్ాక్ 
మరోవెైప్ుక్ు ప్ారిప్ర తున్నిోం. అవి దేవున్న సపవిోంచేోందసక్ు సృష్టిోంచబడిన్ట్టా గా, మన్ోం దేవున్న సపవిోంచేోందసక్ు 
సృష్టిోంచబడిన్నము. దేవుడు మన్తో ప ట్టి క్ వాలన్సక్ుోంట్టన్ి సోంబోంధనన్ని మన్ోం అరధోం చేససక్ డనన్నక్ే, 
మాన్వులక్ు, మన్ససన్ి ఈ జోంతువులక్ు మధా బలమెైన్ మాన్సటక్ బోంధనన్ని ప ోంచసక్ డనన్నక్ి క్ావాలిున్ 
సామరాధ యన్ని ఆయన్ మన్ల  క్లుగజేసాడు. 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఇక్ొడ అసోంబదధత ఉన్ిదన్న క్కోందరు చెప్ుతున్నిరు. దేవుడు సమసత  
వృక్ష్జాతులన్స జోంతువులన్స, ఇతర జీవులన్న్నిట్టన్న సృష్టిోంచి ముగిోంచిన్ తరువాత, అది మోంచిదన్న ఆయన్ 
చెపటపన్ట్టా గా ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోం, ర్ోండవ అధనాయోం చెప్ుతున్ిది. జోంతువులు చసూత , శ్వాలిి 
తిోంట్ూ, తన్సిక్ుోంట్ూ ఉోంట్ే, మోంచిదిగా ఎలా ఉోంట్టోంది? 

డా. హాగ్ రాస్   ప్లుమారుా  ఆదిక్ాోండోం మొదట్ట అధనాయోం దెైవ సృష్టి  మోంచిగా ఉన్ిదన్ిది. అది మోంచిగా 
ఉన్ిదోంట్ూ అధనాయోం ముగుససత న్ిది. ఐతే క్్రైసతవాోంల న్న పో్తేాక్త, ఇది సృష్టిల  ర్ోండు రక్ాల న్మరన్నగా 
ఉన్ిది. క్రడున్ూ, వేదన్న్ూ న్నరూమలిోంచేోందసక్ు దేవున్న చేతి ఆయుధోంగా జగతుత న్స న్నరిమోంచనడు, అదే 
సమయోంల  మాన్వ చితతోం వెలాడి చేయబడేలా విడుదల అవుతున్ిది. క్రడు, వేదన్లు ఓడిోంప్బడి 
న్నరూమలిోంప్బడగానే్, ఈ క్రడూ, వేదన్లు ఎన్ిడు న్నలిచి ఉోండలేన్న న్ూతన్ సృష్టిల కి్, దేవుడు ఇషిప్డే 
మాన్వులిి ప్ోంపటసాత డు. క్న్సక్ ఇది చనలా మోంచి సృష్టి , ల ప్ాలు లేన్న సృష్టి  అన్న చెప్పగలన్స. క్రడున్ూ, 
వేదన్న్స దేవుడు శ్ాశ్ాతోంగా తొలగిససత న్నిడు. ఐతే ఈ సృష్టి  క్డప్డి సృష్టిక్ాదస. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఐతే ఈ సోంగతులక్ు సోంబోంధిోంచిన్ ఒక్ొ పో్శ్ి ఏమిట్న్గా, ఆదనము ప్ాప్ాన్నక్ి 
ముోందే జోంతువులు చన్నప్ర తే, ల క్ప్ాప్ములక్ు విలువ చెలాిసూత  యిేససక్రరససత  సటలువప ై మరణ ోంచిన్ దనన్నన్న ఇద ి
బాధిససత ోందన? ప్ాప్ ప్రిహ్వరబలిన్న ఇది బాధిససత ోందన? ఈ పో్శ్ిక్ు జవాబు చెప్పమన్న ససపో్సటదధ  
హిబరో ప్ోండితుడు Dr.Walter Kaiser న్స, నే్న్స గతోంల  జరిగిన్ ఒక్ క్ారాక్రమోంల  అడిగాన్స. మీరీ 
వీడియోన్స చూడోండి. చూపటోంచోండి. 

“స ైన్సున్ూ, బ ైబిలున్ూ గురిోంచిన్ మహ్వ చరు”ల న్న దృశ్ాాలు. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఆదనము, ప్ాప్ము చేయడనన్నక్ి ముోందస ల క్ముల  మరణమున్ిదన? లేక్ 
ఆదనము ప్ాప్ోం వలన్ మాన్వులకే్ క్ాక్ వృక్ష్యలక్ు, జోంతువులన్నిట్టక్ర మరణోం ప్ాోపటత ోంచిోందన అనే్ అోంశ్ాన్ని 
చరిుససత న్నిోం. ఇప్ుపడు ఈ అోంశ్ాన్ని గురిోంచి మరిోంత ల తుగా ప్రిశీలిసపత , సృష్టి  దిన్నన్నకి్ ఇరవెైన్నలుగు 
గోంట్లు అనే్ వారు. ఆదనము ప్ాప్ోం చేయడనన్నక్ి ముోందసన్సోండే ల క్ోంల  మరణము ఉన్ిదన్న, పో్జలు 
చెపటపన్టా్యితే, ప్ాప్ ప్రిహ్వరారధబలిన్నది బాధిససత ోందోంట్టన్నిరు.  హెబ్రో 9:22 న్స చూపటససత న్నిరు. “ధరమశ్ాసత రోం 
పో్క్ారోం సమసతోం రక్తము చేత శుదిధ  చేయబడున్న్నయు, రక్తము చిోందిోంప్క్ుోండ ప్ాప్ క్ష్మాప్ణ క్లుగదన్నయు.. 
చెప్పవచసున్స”. మరి, Hugh, ఆదనము ప్ాప్మున్క్ు ముోందే, లేక్ ఆ తరువాత క్ూడన ఒక్ జోంతువు 
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చన్నప్ర తే, యిేసస మన్ ప్ాప్విమోచన్నరధోం చేసటన్ ప్న్ననీ, మోష్ప ప్ాత న్నబోంధన్ల  చెపటపన్ సోంగతులీి ఇది 
బాధిససత ోందన్న క్కోందరు ఎోందసక్ు తలుససత న్నిరో చెప్పోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   వారు, హెబ్రో తొమిమదీ, ప్ది అధనాయాలన్స విసతరిోంచి చెప్ుతున్నిరు. ఆ వాక్ాోం, రక్తోం 
చిోందిోంప్బడితేనే్ ప్ాప్ క్ష్మాప్ణ క్లుగున్న్న చెప్ుతున్ిది. ఐతే ఇప్ుపడు చిోందిోంప్బడిన్ రక్తమోంతన 
ప్ాప్విమోచన్ క్లిగిససత ోందన్న చెపపపోందసక్ు పో్యతిిససత న్నిరు. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  న్నజమే, ఐతే క్రరససత  రక్తోం చిోందిోంచక్ప్ర తే మన్క్ు ప్ాప్ క్ష్మాప్ణలభిోంచదస. 
అోందసవలన్ చిోందిోంచబడిన్ రక్తమోంతన ప్ాప్ క్ష్మాప్ణన్నససత ోందన్న తలోంచక్ూడదస. 

డా. హాగ్ రాస్   జోంక్ ముళాప్ దలల ోంచి వెళళత ోండగా దనన్న చరామన్నకి్ ములుా గీససక్ున్న, క్కదిదగా రక్తోం వసపత  అది 
ప్ాప్ క్ష్మాప్ణక్ు దనరితీససత ోందన్న మన్ము అన్సక్ క్ూడదస. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఈ అోంశ్ాన్ని మరిోంత వివరిోంచోండి. 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   సర,ే ఇది న్నజోంగా విచితోమెైన్ వాదోం. ఎోందసక్ోంట్ే ఇది యుక్తమెైన్దిగా 

క్న్ప్డట్ోంలేదస. ఇక్ొడ హబె్రో తొమిమదీ, ప్దీ అధనాయాలు, యిేసస క్రరససత  యొక్ొ పో్ధనన్ యాజక్తనాన్ని, 

ఆయన్ సారూప్మున్ రూప్ ోందిోంచబడిన్ పో్జల ఆధనాతిమక్ మరియు శ్ారీరక్ మరణనన్ని గురిోంచి మన్క్ు 

వివరిోంచి చెప్పడనన్నక్ి ఈ అధనాయాలు పో్యతిిససత న్నియి. ఎదసద ల, మేక్ల రక్తోం ప్ాప్మున్స ప్రిహరిోంచలేదన్న 

అతడు చెప్ుతున్నిడు. ఇది హెబ్రో 10:2-4 ల  ఉోంది. బలి రక్త ప్ాప్ాన్ని ప్రిహరిససత ోందన్న ప్ాత న్నబోంధన్ క్ూడన 

చెప్పలేదస. 

దేవున్న మాట్ వలన్ మాతోమే ప్ాత న్నబోంధన్ల ోంచి ప్ాప్ోం తొలగిోంచబడిోందనే్దే ఇక్ొడ ముఖాాోంశ్ోం. ఒక్ 

ప్ాోణ క్ి బదసలుగా మరో ప్ాోణ న్న, మరో జోంతువున్స బలిగా అరిపోంచడోం. ఐతే జోంతువు చనవులేన్నది క్ాదస ఐతే 

జోంతువున్స బలి అరిపోంచేప్న్న, మళ్ళళ మళ్ళళ ప్లుమారుా  చేసూత నే్ ఉోండనలి. యిేససక్రరససత  ఈ ల క్ాన్నకి్ వచిు, 

ఒకే్సారి శ్రమప్డి తన్ రక్ాత న్ని చిోందిోంచనడు. సాధనరణోంగా రక్ాత న్ని, ఒక్రిల  న్సోండి మరొక్రికి్ ఎకి్ొోంచడోం 

గురిోంచి తలుససత ోంట్ాోం. ఐతే ఈ రక్తోం నే్లప ైన్ చిోందిోంచబడిన్ రక్తోం. క్న్సక్ రక్తోం ఇక్ొడ మరణనన్నకి్, 
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బలారపణక్ు, మన్క్ు మారుగా మరణ ోంచడనన్నకి్ సమాన్ోం. క్న్సక్ యిేససక్రరససత  తన్ రక్ాత న్ని సత్రత రప్ురుషులోందరి 

క్ సోం చిోందిోంచిన్ప్ుపడ ేవారికి్ న్నతాజీవము లభిససత ోందన్న ఈ పో్జలు గట్టి గా వాదిససత న్నిరు. ఐతే ఈ వాదననే్ి 

మరిోంత సాగదీసట జీబాో లక్ు, ఏన్సగులక్ు, ప్ులులక్ు క్ూడన రక్ష్ణ క్ావాలన్న అవి క్ూడన రక్తోం చిోందిోంచనలన్న 

చెప్పడోం క్ుదరదన్సక్ుోంట్టన్నిన్స. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  వచన్ోంలేదస. 

డనకి్ర్ వాలిర్ క్్రసర్:   దనీ్నక్ి ఆధనరోంగా ఏ వచన్ము లేదస. మన్సషులాా గే రక్తోం చిోందిోంచడోం దనారా 

జోంతువులు రక్ష్ణ ప్ ోందసతనయన్న బ ైబిల ా  ఏ వాక్ామెైన్న చెప్ుతున్ిటా్యిే, న్న అభాోంతరాలన్నిట్ీి వెన్సక్క్ు 

తీససక్ుోంట్ాన్స. ఆ వచన్ోం దొరక్న్ోంత వరక్ు దీన్ని ఒప్ుపక్ న్స.  

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  మోంచిది, Hugh, జోంతువులు రక్తోం చిోందిోంచడమే ముఖామన్న క్కోందరు 
తలుససత ోంట్ారు. దీన్నన్న లేఖన్నల తోట్ట ప్ర లుసూత , జోంతువులప ై తమ భావాలతో దనీ్ని క్లుప్ుతనరు. ఈ ర్ోండు 
రక్ాల అభిప్ాోయాలిి వివరిోంచోండి. Dr. Kaiser మున్సపప చెపటపన్ అోంశ్ాలల న్న సోంగతులన్స వివరిోంచోండి. 

డా. హాగ్ రాస్   Kaiser చెపటపన్ మాట్లక్ు ఆదనము మొదట్ట ప్ాపట క్ాదనే్ అోంశ్ాన్న జయడిోంచవచసు. మొదట్ 
ప్ాప్ోం చేసటన్ది సాతనన్స. ప్ాప్ోం ల క్ోంల కి్ వససత ోందన్న సృష్టిోంచడనన్నకి్ ముోందే దేవున్నకి్ తెలుససన్న్న 
చెప్పవచసు. తిమోతి గరోంధోంల , మన్ోం ఇప్ుపడు అన్సభవిససత న్ి దేవున్న క్ృప్, క్ాలము ప్ాోరోంభమవడనన్నకి్ 
ముోందే ఏరాపట్టచేయబడి ఉన్ిదనే్ వాక్ాాన్ని చూడగలము. క్న్సక్ ల క్ాన్ని సృష్టిోంచడనన్నకి్ ముోందే తన్ క్ృప్ 
అవసరమౌతుోందన్న దేవున్నక్ ితెలుసస. ప్ాప్ాన్ని ఎదసరుచూసట ముోందసగానే్ ప్ాప్ాన్ని మన్ససల  ఉోంచసక్ున్న 
సృష్టిన్న రూప్ ోందిోంచనడు. ఆదనము ప్ాప్ోం చేసటన్ప్ుపడు నీన్నమితతోం నే్ల శ్పటోంచబడియున్ిదన్నిడు. దేవుడు 
పో్క్ృతి శ్ాసత రప్ు న్నబోంధన్లిి మారులేదస. ముోందసవలే భరమిల న్సోండి ప్ోంట్రాదన్న చపె్ాపడు. ఎోందసక్ోంట్ే 
నీవు భరమిన్న విప్రతీోంగా వాడుక్ుోంట్ావు. జోంతువులన్స, వృక్ష్యలన్స అలాగే వాడుక్ుోంట్ావు. క్న్సక్ దనన్నల  
ఉతపతుత లు ఉోండవు, దేవుడుల  క్కన్ని సృష్టిోంచిన్ప్పట్ట న్సోండి దేవుడు అోంతాదిన్నన్ వచిు క్రడున్స 
తొలగిోంచేదనక్ా, పో్క్ృతి శ్ాసత రప్ు న్నబోంధన్లు మారవన్న ఏడుమారుా  చెప్పబడి ఉన్ిది. 
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డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఆదనము ప్ాప్ోం చేయడనన్నకి్ ముోందస జోంతువుల వదేన్ బాధలన్స బట్టి , 
’మోంచిద’ి అనే్ మాట్ మీక్ు తప్ుపగా క్న్నపటససత న్ిదన? 

డా. హాగ్ రాస్   క్న్నపటోంచడోంలేదస, ఎోందసక్ోంట్ే, ఇోంతక్ోంట్ే మోంచి సృష్టి  దీన్న సాధ న్ోంల కి్ రాబో తున్ిదన్న 
దేవుడన్నిడు, దేవుడు మళ్ళళ మన్లిి ఏదేన్స వన్నన్నక్ి తీససక్ురాడు. దేవున్నతో న్నతాతనాన్ని గడప్ాలన్న 
న్నరణయిోంచసక్ున్ి వారికి్ ఆ వన్నన్ని మిోంచి మెరుగ్రన్ దనన్నన్న ఆయన్ ఇవాబో తున్నిడు.  
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  ఔన్స. సృష్టిన్న గురిోంచిన్ స ైన్సు సాక్ష్యాధనరాలన్స విోంట్టన్ి పో్జలక్ు ఈ ససవారత 
సోందేశ్ాన్ని క్కోంచెోం క్ుా ప్త ోంగా చెప్పగలరా? 

డా. హాగ్ రాస్   ఊ! మన్ోం ఏదేన్స వన్ోంల  ఉన్నిోం. మన్ల  ఏ ప్ాప్ోంలేదస. మన్ సృష్టిక్రతప ై తిరగబడనలన్న 
న్నరణయిోంచనోం. ఐతే దేవున్నక్కక్ పో్ణనళిక్ ఉన్ిది. ప్తన్మెైన్ మాన్వాళి ఆయన్ప ై ఎన్ిడూ తిరగబడక్ుోండన 
చేసట, ఐన్న్ూ వారి ఊహ్వసాాతోంతోయోం  అధిక్ోం చెయాాలన్న ఆయన్ పో్ణనళిక్న్స ముోందసగానే్ సటదధోం చేసట 
ఉోంచనడు. మన్ ఆల చన్లిి సపాచఛగా వెలాడిోంచక్ుోండన పో్క్ృతి శ్ాసత రసూతనో లు అడుడ క్ుోంట్టన్నియి. ఈ సృష్టిల  
మన్ శ్కి్తకి్ మిోంచిన్ పపోమన్స చూపటోంచనలన్న దేవుడు క్ రుతున్నిడు. ఐతే మొదట్ ప్ాప్ాన్ని జయిోంచనలి, 
దేవున్న పటోయ క్ుమారుడు ఈ ల క్ాన్నక్ి దిగి వచిు సటలువప ై తన్న్స తనన్స బలిగా అరిపోంచసక్ున్ిోందసన్, మన్ోం 
క్ రుక్ుోంట్ే, మన్ స ోంత మాన్వపో్యతిోంతో అోందసక్ లేన్న ప్రిప్ూరణతన్స అోందసక్ డనన్నకి్ అవక్ాశ్ోం ఏరపడిోంది. 
డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  పటోయులారా, ఈ క్ారాక్రమాన్ని చూససత న్ి మీరోందరు, దేవుడు మన్క్ు 
చెప్ుతున్ి సోంగతులిి అరధోం చేససక్ుోంట్ారన్న, స ైన్సు ప్రిశ్ోధన్లక్ు బ ైబిలు సోంగతులన్స మీరు ఆల చిోంచగా, 
ఇవి ర్ోండూ చక్ొన్న ప్ ోంతన్ క్లిగి ఉన్నియన్న తెలుససక్ున్న మీ విశ్ాాసోం బలప్డుతుోందన్న ఆశ్నససత న్నిన్స. 

మన్ ప్రో గార ములక్ు హ్వజర్రన్ోందసక్ు Hugh క్ు క్ృతజుతలు తెలుప్ుక్ుోంట్టన్నిన్స. ఇోంత జాు న్ోం క్లిగి ఉన్ని 

మీర్ోంతో తగి్ోంప్ు గుణోం క్లిగి ఉోండట్ోం ఆశ్ురాక్రోం. అోందరూ అదసుతమెైన్ అోంశ్ాలిి తెలుససక్ున్నిరన్న 

న్ముమతున్నిన్స. మీరిక్ొడ మాట్ాా డిన్ోందసక్ు క్ృతజుతలు. 

డా. హాగ్ రాస్   చనలా సోంతోషోం. 

డన. జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్:    :  పటోయులారా! ఈ 8 ప్రో గార ముల ా న్న సమాచనరాన్ని అోందసక్కనే్ోందసక్ు ఏోంచెయాాల  
ఈ ట్ూాన్ ల న్ే ఉోండి తెలుససక్ ోండి. 
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మా మరిన్ని టీ్వీ ప్రో గార మలిి  చూసపోందసక్ు ఉచిత  John Ankerberg Show App చసెసక్కోండ ి

"యిసేస క్రరససత న్స అోంగీక్రిోంచడనన్నక్ి ప్ాోరిథోంచస" @ JAshow.org న్స 

 

ద జాన్ ఆోంక్ర్ బర్్ షర  

ప్ర సి్ట బాక్సు 8977 

చటి్న్ూగా, TN 37414 అమెరిక్ా. 

మా వెబ్ స ైట్: JAshow.org 
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