Evoluutio ja Dna-ketju!
Ketju aina heikkenee se ei koskaan parane!

Ihmisen sukusolusta, syljestä, hiuksesta tai mistä solusta tahansa löytyy kaava, jonka mukaan ihminen on
tehty.
DNA eli deoksiribonukleiinihappo on elämän tärkein molekyyli. DNA-molekyyleissä on kaikki tarvittava tieto toimivan eliön rakentamiseen. Tieto muistuttaa tietokoneiden binääristä tietoa, joka voidaan esittää nollina ja ykkösinä.
Tieto voidaan esittää neljänä kirjaimena: A, G, T ja C.
Geenit ovat Dna molekyylin osan perintötekijöitä, jotka periytyvät vanhemmilta lapsille lisääntymisessä.
Suppeimmillaan geeni sisältää rakennusohjeet tietyn proteiinin rakentamiseen elimistössä. Geenit ja niiden
aktivoituminen määräävät kaikkien eliöiden ulkoasun ja ominaisuudet. Ihmisellä geenit on tallennettu solun
tumasta löytyviin kromosomeihin. Geenit ovat DNA-molekyylin toiminnallisia osia. Ne ovat yhtäjaksoisia
tai hajaantuneita pätkiä DNA:n emäsjärjestyksessä, jotka ohjaavat tietyn proteiinin tai proteiiniryhmän synteesiä. Syntyvät proteiinit saavat aikaan kaikki solun toiminnot.
Dna:ssa me kannamme menneisyyttäkin mukanamme. DNA-testien lahjomattomuus perustuu siihen, että
jokainen mies kantaa Y-kromosominsa DNA:ssa oman isälinjansa historiaa, mm. tiedon siitä, mihin haploryhmiin eli klaaneihin hänen esi-isänsä ovat geneettisen Aatamin jälkeen kuuluneet. Naiset kantavat
DNA:ssa tietoa esi-äideistään. DNA-testit hyväksyy oikeuslaitos ja pitää niitä luotettavina!
- Jumalan kieltäjätkin hyväksyvät ne!
Me saamme vanhemmiltamme perimän, jonka mukaan solumme toimivat ja
rakentuvat. Emme kuitenkaan ole kopioita vanhemmistamme, vaan meissä
yhdistyy ominaisuuksia ja toisaalta ilmenee täysin uusia piirteitä. Jokainen
meistä on kokonaisuutena ainutlaatuinen. - Jokaisella ihmisellä on oma
DNA-ketju! Päämme hiuksetkin on laskettu!

DNA-ketjua pätkä

- Jumala pystyy sellaiseenkin! - Me ihmiset emme ilmeisesti tajua Häntä ja Hänen mahdollisuuksiaan lainkaan! Kun Hän sanoo jotain, niin se tapahtuu! Hän tekee asioita todennäköisesti täysin eri tavalla, kuin me
ymmärrämme! Me olemme aivan eri tasoilla! Hänellä on erilaiset mahdollisuudet kuin meillä!

- Hän onkin Jumala!
Ihmeellisintä tässä kaikessa on se, että Hän huomioi ihmisen niin korkealle - lähes jumalolennoksi! Lisäksi
Hän haluaa elää ihmisen yhteydessä! - Se tapahtuukin sitten uudessa Jerusalemissa!
Jos ihmisen yhden solun DNA avattaisiin yhdeksi nauhaksi, tulisi pituudeksi noin kaksi metriä. Yhden ihmisen kaikkien solujen DNA yhteensä ylettyisi Maasta Kuuhun ja takaisin.
Ihmisen geenit ovat simpanssien kanssa 98-prosenttisesti samanlaiset, hiirten 90-prosenttisesti, matojen 21
-prosenttisesti sekä 7-prosenttisesti yksinkertaisten bakteerien kanssa. Kaikilla on omat tarkat Dna-kaavat.
Ihmisgeenit ovat kuitenkin 2 % erilaisia kuin simpanssin geenit. Muitakin eroja löytyy: - Ihminen on luotu
Jumalan kuvaksi. Ihminen pystyy esim. luomaan uutta kuten Jumalakin. Simpanssit eivät suunnittele mitään
uutta! Merkittävä ero on myös siinä, että simpansseilta puuttuu esimerkiksi omatunto!
DNA:ssa on korjaussysteemi, joka korjaa koko ajan kopioitaessa syntyviä virheitä! Joka tapauksessa syntyy 2,5 virhettä
100 miljoonaa kopioitua emäsparia kohti, jotka eivät korjaudu! Toisin sanoen: - Mikään ei tule paremmaksi!
- Ihmisen ja kaiken muunkin DNA huononee koko ajan!
Evoluutio taas perustuu alempiarvoisen jalostumiseen eli paranemiseen! - Näin ollen evoluutio on mahdotonta!

Evoluutio ei fysiikan ja kemian lakien mukaan ole mahdollista!
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