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Vložil/a Pavel Kábrt, So, 08/07/2010 - 14:13

Toť otázka
Napsal uživatel Pavel Kábrt dne So, 08/07/2010 - 15:51.
Této nejasnosti jsem si ovšem při překladu všiml. Řekl bych, že to není zatím jasné ani
kreacionistům, i když článek naznačuje, že na arše Noemově mohl být jen jeden pár druhu
kůň /kind, baramin, základní stvořený typ/, snad zastupující čeleď "koňovití". Různé počty
chromozómů by snad nebyly obtíží vzniku druhů /species, ne kind čili baramin/. Ale nevím,
nijak jsem tuto otázku víc nestudoval. Dr. Reinhard Junker uvádí, že v matici křížení
koňovitých jsou některá křížení zatím nepozorována, např. osel asijský se zebrou Gréviho,
ale považují se tato zvířata za nepřímo křižitelná (přes mezistupeň, tedy A se nekříží s C, ale
kříží s B, a B se kříží s C, takže se chápe A a C nepřímo křižitelné - to je i u jiných skupin,
třeba u hrabavých).
Ještě poznámka k ironickému "před jejich Potopou". Nebyla to potopa "mladozemistů", ale
potopa nás všech, proto nám nyní prší v Česku na hlavu, a proto jsou v Rusku požáry a v
Indonézii zemětřesení, a proto jsou na zeměkouli oceány vody a tři čtvrtiny zemských
pevnin pod sedimenty. Evolucí nemůžeme vysvětlit ani vznik jediné zkameněliny, natož
celých hřbitovů - kdepak dnes vznikne pohřebiště zkamenělin, slyšel kdy o tom někdo
něco? Aha, já zapomněl, "ony zvláštní podmínky kdysi dávno v minulosti". To je ovšem ten
žánr "dávno tomu, dávno, bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami..." Většinou
takto vědecká pojednání nezačínají, jen ta, která se za ně vydávají (evolucionistická).
Byla to tedy NAŠE potopa, pozemská, proto jinde na blízkých tělesech nic podobného není,
evoluční příběhy nejsou schopny tyto skutečnosti vysvětlit - příběh Bible ano. PK

Štítky:
Evoluce organizmů [1]
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