Proč je všeobecný mýtus
o evoluci/dlouhém věku
pro myslitele tou “jedinou
vědeckou možností”?
Jedním z důvodů je víra v evoluci pod tlakem
kolegiality, protože jí věří tak velké množství lidí, že
jde o sebezáchovný prvek sociálního posilování. Jiní se
nikdy nesetkali s tím, že stejné důkazy lze interpretovat
v takovém rámci, který bere Bibli vážně, jako zjevenou
historii – Slovo živého Boha, který všechno stvořil. Stejná
Bible také učí, že od Adamova pádu do hříchu jsou lidé
přirozeně zaujatí proti Bohu. Bible také říká, že stvoření
bylo původně „velmi dobré“ a že smrt, nemoci a utrpení
jsou důsledkem Adamova hříchu, který pokračuje dál
v nás všech. Víra v evoluci („všechno se udělalo samo“)
je účinný způsob, jak potlačit pravdu, o které všichni
hluboko v nitru víme – totiž že nic tak komplexního jako
je tento vesmír nikdy nemohlo vzniknout bez inteligence
a plánování.
Rozhodování o tom, co dává větší smysl – zda stvoření
nebo evoluce, je jednou z nejzásadnějších otázek vůbec,
protože má vliv na vaše cíle a budoucnost. Ve vlastním
zájmu si ověřte skutečné informace z pohledu stvoření,
a nenaslouchejte jen těm, které jsou již „předžvýkané“
běžnou „optikou“ naší doby..

NĚKOLIK SOUČASNÝCH
Co znamená Creation Ministries International?

Jsme nezisková, nedenominační křesťanská služba s širokou
podporou v biblicky věřících církvích.
Tento leták spolu s dalšími připravila společnost CMI a dává ho k
dispozici jednotlivcům a církvím, které chtějí pomoci šířit poselství
těchto informací. Distributor (distributoři) mohou umístit své jméno
ve volném bílém prostoru dole na konci letáku.

Získejte více

Ve vlastním zájmu si ověřte informace z pohledu stvoření, a
nenaslouchejte jen těm, které jsou již „předžvýkané“ běžnou
„optikou“ naší doby.

vědců

KTEŘÍ ODMÍTAJÍ EVOLUCI
A “MILIONY LE T ”

Časopis

Rodinný časopis Creation vám přináší
srozumitelné články, které propojují
stvoření a Bibli v reálném světě

Knihy

Kniha odpovědí o stvoření a
Vyvrácení evoluce jsou dvě
nejpoučnější knihy o věcech
Bible/vědy, jaké jste kdy mohli
číst.

Novinky a články o stvoření a evoluci pro vás.
Přehledné, barevné, poučné a rychle se načítají.
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KTEŘÍ ODMÍTA JÍ EVOLUCI A “MILIONY LET”

Anatom
Dr. David Menton působil několik let jako
profesor anatomie na washingtonské univerzitě
School of Medicine v St Louis, Missouri.
Dr. Menton proslul svými přednáškami o
ohromujícím designu v lidském těle, dále svým
výzkumem ptačího peří, u kterého poukazoval na extrémní potíže,
pokud by se mělo vyvinout z plazích šupin, a také svým odmítáním
anatomických tvrzení ohledně často zmiňovaných “opičích předků“
lidí.

Molekulární biolog
Dr. Ian Macreadie je vědeckým šéfem
Biomolekulárního výzkumného institutu v
australské Organizaci vědeckého a průmyslového
výzkumu Commonwealthu (CSIRO). Získal několik
předních světových ocenění za výzkum ve svém
oboru
Dr Macreadie (který nezastává žádné z oficiálních tvrzení CSIRO
ohledně původu) říká: „Vše, co v laboratoři vidíte, jsou buď genové
duplikace, které přeskupí již existující geny, nebo porušené geny (se
ztrátou informací), které mohly díky chybě přežít - např. tím, že se
neváží na antibiotika stejně účinně. Nikdy však v buňce neuvidíte
žádné nové informace. Z
„Evoluce může sice tvrdit, že věci se zlepšují, jenže já
vidím, že všechno se naopak rozpadá. Geny se poškozují, mutace
[chyby při kopírování DNA v každé generaci] způsobují rostoucí
společenskou zátěž dědičných onemocnění. Zpočátku však bylo
všechno navrženo dobře.“

Geofyzik
a expert na kontinentální drift
Dr. John Baumgardner pracoval pro renomované
národní laboratoře Los Alamos v Novém Mexiku,
USA. Je široce uznávaný pro svůj trojrozměrný
počítačový model deskové tektoniky světové úrovně,
nejvýznamnější teorie vnější struktury Země.
Výsledky modelů Dr. Baumgardnera ukázaly fascinující ukazatele
současného uspořádání kontinentů, které bylo způsobeno především
rychlým rozpadem jednolité pevniny. K tomu došlo podle známých
fyzikálních zákonů. Jakmile to začalo, celé oceánské dno bylo
během několika týdnů až měsíců zcela přeskupeno, což vedlo k
celosvětové záplavě, a současně k nadměrnému nasycení atmosféry a
dlouhotrvajícím dešťům – tedy k biblické globální Potopě.

Nukleární fyzik
Dr. D. Russell Humphreys zkoumal termonukleární
fúzní energie pro americkou vládu v prestižních Sandia
National Laboratories v Novém Mexiku.
Dr. Humphreys je dobře známý pro své úspěšné
předpovědi, založené na jeho výzkumu zemského
magnetického pole jako důkazu mladé Země. Patří mezi ně objev
extrémně rychlých geomagnetických reverzních změn a pozorované
síly různých planetárních magnetických polí, řádově odlišných od
evolučních představ založených na víře v miliardy let staré planety.
Hlavním záměrem jeho knihy Starlight a Time (Světlo hvězd a čas) je
předložit kreacionistickou kosmologii založenou na obecné relativitě
– té, která představuje potenciální řešení zjevného problému doletu
světla ze vzdálených hvězd mladého vesmíru.

Profesor fyziky
Dr. Keith Wanser je profesorem fyziky na
Kalifornské státní univerzitě ve Fullertonu.
Předmětem jeho výzkumu jsou technologie
senzorické a snímací optiky, experimentální
a teoretická fyzika kondenzovaných látek a
základní teorie hmoty.
Dr. Wanser říká, že lidé mají v hlavě fráze typu „evoluce
je fakt“ a „každý přece ví, že svět je starý“, natlučené jako
„bezduchou mantru“. Ale důkazy, říká, „mluví daleko více ve
prospěch nedávného šestidenního stvoření a globální Potopy
než staré Země a evoluce. Lidé se dívají na tu část vědy, která
vyslala člověka na Měsíc a do stejného koše vkládají teorie
„velkého třesku“. Neuvědomují si všechny ty dohady a nejasnosti
(dokonce i účelové ohýbání pravidel), které ve fyzikálních teoriích
o původu jsou.”

Astronom
Dr. Danny Faulkner byl profesorem na
lancasterské univerzitě v severní Karolině,
vyučoval fyziku a astronomii. Publikoval desítky
odborných článků v různých astronomických a
astrofyzikálních časopisech.
Dr. Faulkner odmítá všeobecné přesvědčení o pojmech jako
jsou „velký třesk“ a „miliardy let“, s poukazem na to, že astronomie
nemá žádná pozorování, která by vyvrátila údaje v knize Genesis,
a že je řada takových, kteří nedávné stvoření Země a vesmíru
podporují.

Zoolog
Dr. Walter Veith působil jako vedoucí
katedry zoologie na Universitě Western
Cape (Jihoafrická republika) a původně byl
evolucionistou a ateistou.
Profesor Veith se začal zajímat o Bibli poté,
co objevil její mnohá jasná proroctví, která se naplnila v úžasných
detailech (na rozdíl od mlhavých prognóz pozdějších proroků a
věštců). Říká: „Ve svém oboru jsem si uvědomil, že přirozený výběr
nezvyšuje počet variant, ale naopak ho snižuje (mimochodem, to
je fakt). Ptám se: „Jak může mechanismus, který toho dělá stále
míň a míň, nakonec dělat víc a víc?“ Věřit v náhodné mutace jako
zdroj nových informací potřebných pro evoluci vyžaduje velmi
silnou víru. To zcela jistě není to, co vidím ve své práci jako
zoolog.”

Výše uvedení jsou pouze malým vzorkem z mnoha
kvalifikovaných vědců, kteří věří v šestidenní stvoření podle Genesis.

