


“A dinoszauruszok: élő bizonyíték a 

hatalmas Teremtőről” 





 “Hát nem tudod-é és nem 
hallottad-é, hogy örökkévaló 
Isten az Úr, a ki teremté a föld 
határait? nem fárad és nem 
lankad el; végére mehetetlen 
bölcsessége!” 

Ézsaiás 40,28: a nagy üzenet  



  1. Egy lenyűgöző teremtmény sokat mond a 
hatalmas Teremtőnkről. 

  2. Mint minden más a biológiában, a dinoszaurusz 
komplexitása is Istenről beszél. 

  3. Bizonyíték, hogy néhányuk még ma is élhet 

  4. Hasonlóak, de kisebb méretűek mint a 
fossziliákban 

  5. Nincsen értelmes természeti magyarázatuk 

Ézsaiás 40,28: a nagy üzenet  



“Honnan jöttek a dinoszauruszok? 
Ez az egyszerűnek tűnő kérdés 
heves vita tárgya volt a tudósok 
között 150 évig.” 

(The Natural History Museum Book of 

Dinosaurs, 1998, 12. o.) 



“A dinoszauruszok…az 

evolúcióelmélet kirakat gyermekei, 

és a legtöbb emberre nagy 

benyomást tesznek.”  

(Carroll, Sean, Endless Forms 

Most Beautiful, 2005, p. 295.)) 





A paleontológusok 432 emlős faj 

maradványát találták a dinoszaurusz 

rétegekben; ez majdnem azonos 

magával a dinoszaurusz fajok 

számával. Sok modern madárfajt is 

találtak: pl. „papagájt, baglyot, pingvint, 

kacsát, búvármadarat, albatroszt, 

kormoránt, sárszalonkat, gulipán, etc.” 

(Batten, Don, “Living Fossils: a powerful argument 

for creation,” Creation 33 (2), 2011.) 





Ja, az 

MA volt? 



1.  Megváltozott a környezetük.  

2.  Vadászták, mert az emberre veszélyesek 
voltak. 

3.  Ételért vagy gyógyszerért ölték meg. 

4.  Hőstettet akartak végrehajtani. 

5.  Egyesek ma is élnek. 





“Egy ember sem látott még élő 
dinoszauruszt.”  

 
 
 

(National Geographic, 1993, Vol. 183, No. 1, p. 142.) 



How fit – Use Bible to explain 

dinos 

A Biblián 

keresztül  

lássuk a 

dinoszauruszokat! 





• A Biblia legrégebbi könyve 

• Tragédia Jób életében 

• Jób kérdései (Jób 31,35) 

• Isten válasza (Jób 38,1 ~ 70 kérdés)  

     
 



“Eljutottál-é a tenger 
forrásáig, bejártad-é a 
mélységnek fenekét?” 

(Jób 38,16) 

1977-ban fedezték fel 

a tudósok 



• növényevő – “Füvet eszik, mint a marha.” 

(Jób 40,15) 

• nagyhasú –  Nézd, milyen erős a dereka, 

milyen kemények testén az izmok.” (Jób 

40,16) 

 



Az elefántnak nagy, erős hasa van! 



A vízilónak is nagy, erős hasa van! 



A szauropodáknak is nagy, erős 

hasuk van! 



“Kiegyenesíti 

farkát, mint 

valami 

czédrust...” 

(Jób 40,17) 



Nem 

olyan, mint egy cédrus! 



Ez sem olyan, mint 
egy cédrus! 



A TAIL Comparison  
 
 



“Az Isten 

alkotásainak 

remeke ez.”  

(Jób 40,14) 



  “Kihúzhatod-é a 

leviáthánt horoggal?”  

   (Jób 41,1) 



  “Nincs oly merész, a ki õt 
felverje. Ki hát az, a ki velem 
szállna szembe?”      

 (Jób 41,10) 



A bibliai 

bizonyíték 

Jób 41,19-21 



Történelmi 

bizonyíték: 

Több egymással 

nem rokon 

kultúra 

legendája. 



Biológiai 

bizonyíték: 

pöfögő futrinka 



Őslénytani 

bizonyíték: a 

Parasaurolophus

-nak üres taraja 

volt. 

(vö. Jób 41:18) 

 







Kerámia szobrok a mexikói 

Acambaro városából; a 

preklasszikus Chupicuaro 

kultúrából 

(Kr.e. 800) 

Titkok 

Acambaro-ban 



Műtárgyak a perui 
Nazca kultúrából 

(Kr.e. 300 – Kr.u. 800) 



A rozetta mintázat a 

fosszilis 

dinoszaurusz bőrre 

hasonlít. 



Nazcai kerámia vázák 



Moche 

temetkezési 

tárgyak 



 
A Bolivian National Archaeological Museum-ból, ami 

La Paz-ban van. Ezeket a Columbus előtti állatokat 

Kr.u. 200 és 1000 között faragták. 



Ősi kambodzsai templom romjai 



 

 

Több 

világos 

állat 

faragvány 

között 

 

 

 





Apatoszaurusz ábrázolás egy ősi 

mesopotámiai hengeren 
 

(Moortgart, Anton, The Art of Ancient Mesopotamia, 1969.)  



Babiloni Istár kapu - sárkány 

ábrázolások Kr.e. 600-ból 



Kr.e. 530 Cariai 

Urn (modern 

Töröko.) 

• vastag állak 

• nagy fogak 

• nagy szemek 

• uszonyok helyzete  

Hasonló a 

mosaszaurusz 

csontvázainkhoz 
 

(Carpenter, Thomas, Art and 

Myth in Ancient Greece, 1991.) 



Római mozaik Gloucestershire 
városban, Anglia 200-400 Kr.u.  

 



Nílusi Mozaik Palestrinából: etióp harcosok 
egy “krokodil-leopárdot” üldöznek  

 

(Finley, The Light of the Past, 1965, 93. o.) 



it 

1611-ben a kínai 
császár kihirdette a 
„Királyi Sárkány 
Etető” pozíciót. 

Történelmi források 
szerint a kínai 

családok sárkányokat 
neveltek a tojásaikért, 
és mert a vérük orvosi 

hatással bírt. 
 

(DeVisser, Marinus Willem, The 
Dragon in China & Japan, 1969.) 



a 

d 

f 

Dinoszaurusz tojások Kínából 
“A kínai kultúrában a dinoszauruszokat 
sárkányokként ábrázolták 2000 évig. 

Szentekként értékelték, és a hatalom jelei 
voltak…” 

 
(Zhiming, Doug, Dinosaurs From China, 1988, 9. o.) 

 



Kínai sárkányszobor, ami a csőrös, 

szarvas Oviraptorra hasonlít 



Kínai jádekő szobor a Shang dinasztiából 

(Kr.e. 1766-1122). Figyeljük meg a 

pikkelyszerű mintázatot, a széles csőrt, a 

bőrfodrot és fejcímert. 

Saurolophus dinoszaurusz 



Ulysses és a 
sárkány 

 
Sárkány-

legendák a 

középkorból 

(The Anglo-

Saxon 

Chronicle) 



Kr.u. 1450 – Szent 

György megöli a 

sárkányt 
 

 

 (A latin Órák 

könyve, amit Jean 

Chevrot mester 

illusztrált, Morgan 

Library & Museum) 



Chateau de Chambord  
Építette I. Ferenc, 1519 és 1547 között 



© Don R. Patton 



© Don R. Patton 

Ez talán Plateosaurus? 



© Don R. Patton 



Pteroszaurusz 

kárpit 

 

Château Azay-

le-Rideau 
1514-ban építették 

 





Emberi és 
dinoszaurusz 
lábnyomok 

 
Paluxy-folyó, 

Glen Rose, 
Texas 



A “női 
lábnyomat” 



Alvis Delk lenyomat 

CT vizsgálat 
hitelesítette 



“A hemoglobin, illetve a még 
felismerhető vörös vérsejtek 
megtalálhatók a nem fosszilis 
dinoszaurusz csontokon, ami 
komoly bizonyíték az ellen, hogy 
a dinoszauruszok évmilliókkal 
ezelőtt éltek volna.” 
 

(“Sensational Dinosaur Blood Report,” Creation Ex 
Nihilo, vol. 19, pp. 42-43, 1997.)  

 



Dinoszaurusz 

vörös 

vérsejtek 

FRISS 

CSONTOK! 



Lágy szövetek T. rex CSONT 



„2013 áprilisában Kínában dinoszaurusz 
maradványokat találtak, amelyek komplex 
szerves struktúrákat tartalmaztak. “A korábbi 
szerves maradvány vizsgálatok ellenére, amikhez 
mintákat a csontok kálciummentesítésével  
nyertek, a mi módszerünk közvetlenül az eredeti 
szöveteket célozta meg. Ez lehetővé tette szerves 
maradványok detektálását… amik nem 
érzékenyek a mikrobák jelenlére vagy az állat 
elpusztulása utáni hatásokra.”  
(Reisz, Robert R., et. al., "Embryology of Early Jurassic Dinosaur from China 
with Evidence of Preserved Organic Remains," Nature, vol. 496, pp. 210-214.) 



A radiokarbon vizsgálat az egyik legjobban 
ismert és elterjedt tudományos 
kormeghatározó módszer. 2012-ben kutatók 
több dinoszaurusz csontot megvizsgáltak az 
Egyesült Államok nyugati részéből. A C14-es 
vizsgálatok azt mutatták, hogy 39.000 évnél 
fiatalabbak. A legprecízebb C14 módszer 
határozta meg a korukat (gyorsítós 
tömegspektroszkópia). 



Ezeket az eredményeket mutatta be a német 
fizikus, Dr. Thomas Seiler az American 
Geophysical Union által támogatott 
konferencián. Ez a bizonyíték azonban 
elfogadhatatlan volt a befolyásos 
evolucionisták számára. Az összefoglalóját 
levették a konferencia honlapjáról, mivel nem 
tudták elfogadni. Mivel nem tudtak nyíltan 
szembeszállni az adatok által képviselt 
tényekkel, szó nélkül kitörölték a szerzők 
tájékoztatása nélkül! 



 





Mokele 
Mbembe: Az 
Afrikában élő 
dinoszaurusz? 

yet 

AFRIKA 

Atlanti óceán 



Kamerunba 
vezető 

dinoszaurusz 
expedició 

Bertoua  

Yokadouma 

Moloundou 











Pigmeus 
túravezetők 









A 
megtalálás 
helyszíne 









Mokele-
mbembe 



Szemtanú 

vallomása 









Pusztán 3 
hónappal 

ezelőtt 
látták 

legutóbb 





Mokele 
Mbembe 

lábnyoma 



• “…hatalmas tűzvörös sárkány, …farka 
magával sodorta az ég csillagainak 
harmadát” (Jel. 12,3-4, 9) 
 

• “Kiegyenesíti farkát, mint valami 
czédrust” (Jób 40,12) 



  Az Aberdeen Bestiary 
(Állattár) a korai 1500 
években íródott (VIII. 
Henrik könyvtárában 
őrízték meg), ami leírja 

a sárkányt: “A hatalma 
nem a fogában rejlik, 
hanem a farkában; 
halálos csapást mér, 
mintsem hogy 
megharapna.” 



  A modern paleontológusok szerint a 

hatalmas szauropodák farkukat 

védőeszközként használták. Nemrég 

felmerült, hogy a Diplodocid 

dinoszauruszok a farkukat ostorként is 

használhatták, hogy a hangrobbanással 

elriasszák az ellenséget! 
 (Myhrvold és Currie, “Supersonic Sauropods? Tail Dynamics in the 

Diplodocids,” Paleobiology, 1997, Vol. 23, No. 4, pp. 393-409.) 



 “Dinoszauruszok: élő bizonyíték egy 

hatalmas Teremtőre” 


