
Підірвана довіра до теорії еволюції формує основу для сміливої та впевненої 
християнської віри і свідоцтв! Викрийте ідола тих, хто заперечує це. Читачу, ви 
можете зробити це за допомогою декількох простих, можливо трохи незвичних 
прийомів.

Еволюція – це «Голіаф»,

який управляє

всім світом

Чи знаєте ви, що майже всі вчені світу і більшість оточуючх вас людей вірять, що 
теорія еволюції – це непорушна скеля?

Еволюціоністам здається, що вони здобули вражаючі перемоги, відповівши на 
виклики наук та теорій, як: Наука про створення світу, Розумного задуму, таких 
концепцій як «Нечленнна складність», «Певна складність», «Тонка настройка 
Всесвіту» (Природно, це не так. але хто про це знає? ...).

Чи знаєте ви, що ці поразки на десятиріччя паралізували церкву, зводячи всі її 
зусилля до оборонної позиції, іноді до відступу, а в деяких випадках – і до повної 
капітуляції?

Чи уявляєте ви собі, що хтось дійсно повірить, що ви, подібно до Давида, можете 
вбити Голіафа? Так, ми, дійсно, вважаємо, що ви зможете це зробити за допомогою 
простого підходу. Чи можемо ми захистити церкви і наших дітей від лженауки? ТАК!

Викладання правил еволюції в школах дає світові неправдиву легітимність. Це 
безпідставна наука, але вразливі студенти, так часто чуючи неправду, вірять їй. Так 
чому ж вчені помиляються? Тому що твердження, що «Бога немає» сприймається як 
«хороша новина».

Євангеліє від Матвія 7:15 попереджає нас: "...остерігатися лжепророків, які 
приходять до вас в овечій шкурі, але насправді є хижими вовками". Все людство 
повстало проти Бога. Творці теорії еволюції намагаються пояснити все без 
урахування Бога. Сучасним пропагандистам еволюції чудово відомо, що такі складні 
явища, як зір, слух, статеве розмноження і ДНК, а також походження законів природи 
і фізики математично малоймовірні і не можуть бути результатом випадкових 
процесів. Все, що проштовхують еволюціоністи – все відбулося з нічого, без розуму, 
сліпо і розвивалося без будь-якої мети або наміру. І все ж вони залишаються 
непохитними в еволюції як у науці, а не просто як у теорії.
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Вихідна точка еволюції виключає духовне начало і наполягає на тому, що існує тільки
фізичний і природний світ. Оксфордський словник англійської мови, можливо, 
найавторитетніше джерело інформації в своїй галузі, визначає і обмежує науку як 
«інтелектуальну і практичну діяльність, що охоплює систематичне вивчення 
фізичного та природного світу за допомогою спостереження і експерименту». З 
самого початку – немає нічого надприродного і немає Бога.

Прихильники еволюції не визнають існування Розуму за межами природного, 
фізичного світу. І у них немає такої науки, яка могла б це пояснити. При цьому вони 
продовжують у це вірити, принижуючи і очорнюючи тих, хто їх переконань не 
підтримує. Хіба вам не цікаво, чому вони відкидають можливість творення світу і 
людства Всемогутнім “Кимось»?

Вони вірять, що еволюція – це єдине наукове пояснення походження світу, тому що 
їх цьому навчили. У нас не було причин не довіряти цим авторитетам у своїй галузі. 
Наші вчителі також вірили тому, чому їх вчили в свій час і т.д. Кожен з нас, без того, 
щоб перевірити це, просто вірив. Якщо у вас немає досвіду лабораторних 
досліджень – ви просто довіряєте, довіряєте авторитету і знанням інших людей. Ви 
довіряєте тому, що вони називають науковими доказами! Докази! Однак при 
перевірці, вони такими НЕ є!

Ваш борг перед самим собою – вивчити докази. Зрештою, а що вам втрачати?

Найголовніше завдання теорії еволюції і еволюціоністів – покінчити з Богом. Це 
єдине, чого вони хочуть. Еволюціоністи дивляться на один і той же світ за допомогою
одних і тих же даних, використовуючи для дослідження одні й ті ж інструменти і 
приходять до висновку, що Бога не існує! За винятком того, що їх рішення не є 
висновком, що випливає з дослідження. Це ключ до розуміння «теорії еволюції»! 
Вони вихоплюють шматки то тут, то там, а потім інтерпретують усе з точки зору того, 
що, оскільки фізичний і матеріальний світ – це єдине, що існує. Їх основне завдання 
полягає в тому, щоб пояснити, звідки все з'явилося без того, що в цьому брав участь 
Бог.

Шість незаперечних фактів.

ФАКТ 1: Згідно визначенню, наука обмежена фізичним, природним і матеріальним 
світом (Оксфордський словник англійської мови).

ФАКТ 2: Наука не надала ніяких доказів того, що надприродного не існує. І все в світі 
існує «саме по собі».

ФАКТ 3: Еволюціоністи використовують цензуру, шантаж, соромлять і залякують усіх 
тих, хто з ними не згоден.
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ФАКТ 4: Наука не пропонує переконливих доказів і пояснень, чому вона довіряє не 
Богу, а чомусь іншому.

ФАКТ 5: Водночас еволюціоністи також не пропонують для порівняння дані 
конкуруючих течій. І на виклик вони відповідають грубістю і повним запереченням.

ФАКТ 6: На думку еволюціоністів, суспільство і церква повинні прийняти факт, що 
науки про cтворення світу і людини, про інтелектуальний дизайн були представлені 
справедливо і об'єктивно, шляхом нейтрального та неупередженого аналізу і 
прийняття до уваги аргументів. Таким чином, теорія еволюції є ніби едино вірною. 
Але це неправда. У еволюціоністів немає критеріїв, яким можна було б довіряти і на 
їх основі стверджувати, що одна або інша точка зору правильна. 

Еволюціоністи нав'язують свою точку зору, залякуючи, змушуючи, тероризуючи. Вони
піддають цензурі інші точки зору, відмінні від їх власної. Методи еволюціоністів 
повинні були показати нежиттєздатність їх теорії. Однак обидві сторони живуть в 
одному і тому ж світі. У кожної точки зору є доступ до однієї і тієї ж інформації. Обидві
сторони використовують одні і ті ж інструменти і технології. Історія походження теорії 
еволюції демонструє нам, що, хоча Бог є адекватним поясненням творіння, деякі 
шукають альтернативні пояснення – без моральної складової. Бог – це стандарт 
того, що правильно і неправильно. Його природа і характер є незмінною основою 
всього.

Еволюція – не більше, ніж альтернативне пояснення світу, в якому немає місця Богу. 
І іншої мети у теорії еволюції просто немає.

Ви можете запитати себе: «Хто ці люди, які хотіли б покінчити з фундаментальними 
засадами моральних стандартів?» Могли б ви довірити їм свої гроші? Ключі від 
автомобіля або будинку? Або освіту ваших дітей?

Вони переконали світ у тому, що чинити опір еволюції – означає йти проти науки. 
Вони заклали в нас впевненість, що вони знають більше, ніж всі вчені разом узяті. 
Однак те, що насправді вони нам пропонують – це замовкнути і вірити всьому тому, 
що вони нам говорять. Ось вам газована водичка з сиропчиком, пригощайтеся! Ми ж 
– вчені! Нам можна довіряти! Вони можуть бути експертами в якійсь своїй галузі 
науки, але при цьому залишатися неосвіченими у всьому тому, що виходить за межі 
фізичного світу. Вони можуть здогадуватися і щось розповідати з поважним виразом, 
але вони не можуть довести, що за межами фізичного світу нічого не існує. Їхній 
аргумент – цього не може бути, бо не може бути ніколи.

Давайте зупинимося на хвильку для гри розуму. Наприклад, я можу говорити про 
таке поняття як час виключно до тих пір, поки мене не попросять пояснити, що це 
таке. Це буде дуже непросто. Також, як і час, поняття правди пояснити непросто. 
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Іноді правда сприймається як те, що ми бачимо навколо себе. Хтось може сказати: 
«Он стоїть Роллс-Ройс». То буде правда, чи ні? Як ми можемо переконатися в 
цьому? Ми просто пошлемо когось, щоб переконатися, що це правда. І цей “хтось” 
повернеться і повідомить, що це правда, або ні. Твердження і реальність таким 
чином збігаються.

Як це працює у випадку з доказом існування Бога? На кожному етапі докази 
відповідають фактам існування Бога. Подумайте про наступні п'ять тверджень, як про
відшліфовані камені. Ви можете багато чого вивчити самостійно, навіть не будучи 
експертом в білому лабораторному халаті. Є речі, які просто не можна заперечувати.
Коли ми дивимося на світ, ми переконуємося в тому, що:

ПЕРШЕ. Наш світ організований і впорядкований згідно дуже високих стандартів. Це 
не схоже на великий космічний вибух, або на природний відбір, описуваний 
еволюціоністами, як «сліпий, бездумний і безцільний». Це узгоджується з тим, що 
наш світ – це творіння Розуму, Інтелекту, наш світ створений з волі Бога.

ДРУГЕ: Продовжуючи досліджувати, ми бачимо величезну різноманітність і 
неймовірну складність творіння. Це відповідає творчому, всемогутньому Богу, а ніяк 
не еволюції. Це незаперечно.

ТРЕТЄ: Ми спостерігаємо велику плідність і продуктивність природи, що відповідає 
тому, що наш світ – результат дій Творця, а не безглуздий випадок еволюції. Це 
науково незаперечно.

ЧЕТВЕРТЕ: Продовжуючи розглядати світ, ми бачимо передбачуваність і розумні 
результати, які скоряються Богові порядку і правил (законів), а не еволюції. Якщо у 
вчених-еволюціоністів і є ідеї походження законів фізики, ми нічого про це не чули. 
Це не так уже й просто розкрутити. Закони вказують на Законодавця – того самого, з 
яким еволюціоністи намагаються покінчити. Це істина, яку вони не можуть 
заперечувати.

П'ЯТЕ: Копаючи ще глибше, ми знаходимо, мабуть, найдивніше: закони не тільки 
надійні. Вони, в значній мірі, зрозумілі, доступні і корисні для сучасних технологій. Ми
могли б назвати це досконалою аналогією. Ці закони – похідні Інтелекту, Особистості,
Бога. Вони не співвідносяться з такими поняттями, як еволюція чи великий космічний 
вибух! Справжня і реальна наука розкриває і підтверджує існування творчого Бога.

Тож нехай весь світ про це знає!

Складено Доном Кейном

www.ServeTheKing.org
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