НАУКА В СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИЯ

„В началото Бог създаде небето и земята“(Битие 1:1)

Джеймс Паркинсон

Произход на Вселената: В Битие 1:1-2, Бог създаде небето и земята. След това шестте
дни по създаването започват с „ И Бог каза...“ Макар че възрастта на вселената може да
бъде каквото и да предполагат доказателствата - дори и 13.75 милиарда години.
Ако безжизнената земя се е втвърдила преди 4.5 милиарда години, остава да
определим дължината на всеки съзидателен „ден“ и дали седмият „ден“ е приключил.
Произход на живота: Докато Библията не отхвърля възможността за нечовешка
еволюция, сегашните научни открития хвърлят сериозни съмнения върху нея:


Защо няма очевидни преходни форми между видовете? Защо формите на
живот се появяват в геологичните сведения внезапно и в изобилие?



Защо еволюционната теория трябва да се преобрази два пъти: от Вариации към
Мутации към Прекъснато Равновесие, като изглежда, по-скоро като специално
създание?



Няколко комплексни биологични подсистеми не трябва да са се развили една
след друга, защото системата като цяло не би имала полза (Принцип на
комплексното намаляване)



Не нарушава ли еволюцията Вторият закон на термодинамиката? Добре
изследваният закон казва, че случайността се увеличава, а не намалява. Ако
еволюцията постулира закони, които са в противоречие на това, което може да
се докаже, то бихме ли я нарекли „наука“?



Произход на хората: Ръстът на популацията на модерния свят (от 1650 г.) би
екстраполирал от близо седем милиарда обратно до двама души, преди не
повече от около шест хиляди години. ( Само хиляда години по-рано биха дали
200 милиарда днес!)



Историческата лингвистика предполага, че виртуално всички езици в света
(повече от 6000) са произлезли от само един. Ако Битие 10 сочи, че е имало
само 70 езика по времето на Мойсей (може би преди 3600 години), то понататъшната екстраполация дава само един език преди 7200 години.



Броят на ДНК мутациите предполага, че най-скорошния прародител на мъжа би
бил не по-отдавна от между 3000 и 30 000 години. Най-скорошният прародител
на жената би бил преди 6000 до 7000 години (+/ - 2000).



Шансовете за функционален протеин, случайно възникнал в първичната кал са
не по-малко от 10 164. Шансовете за поне 250 протеини, необходими за проста
жива клетка са едно на (10 164 )250 = 10 41000. Общият брой реакции, възможни в
историята на вселената са само 10 140 (Стефан К. Майер, Подпис в клетките,
2009)



Изявления като „ Ние не се нуждаем от аритметика, за да демонстрираме
еволюцията“ означават, че еволюционистите знаят, че ако посочим изчисления,
те са победени.



ДНК съдържа десетки милиони специфични информации (а може би и
милиарди). Природният закон не може да произведе специфична информация,
а случайността би произвела по-малко от 500 бита за цялата история на
вселената. Единственият източник на толкова специфична информация е
интелигентният дизайн. (Майер, Всички действия: 10 141 = 2 468<2 500, което е 500
бита)



За по-нататъшна информация се препоръчва Създанието, трето издание; Ийст
Ръдърфорд, НД 07073: Дон (2011). Също достъпен от www.dawnbible.com

