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Prefață 

 
a școlar, teoria evoluției mi-a fost prezentată drept fapt științific 
dovedit, la orele de educație religioasă. Fără îndoială că 
profesorul, care nu era om de știință, a fost asigurat că evoluția a 
fost dovedită și a căutat cu sinceritate să ne ajute să împăcăm 

acest fapt al 'științei moderne' cu ceea ce ne spune Biblia despre 
origini. Nu la mult timp după aceasta, ca student la universitate, la 
începutul anilor 1980, mi-a fost prezentată o perspectivă foarte diferită, 
de data aceasta de către un om de știință eminent. Acesta era 
profesorul E. H. Andrews, Șef al Departamentului Materiale la Colegiul 
Regina Maria, Universitatea din Londra. La o întâlnire a Uniunii 
Creștine, profesorul Andrews a ținut o cuvântare intitulată „Este 
evoluția științifică?” Astfel a devenit limpede că, doar pe baze 
științifice, el nu accepta teoria evoluției și credea că mare parte din 
gândirea evoluționistă a eșuat în aplicarea metodelor științifice 
corecte.  

În timpul scurs de atunci, s-au spus și s-au scris multe despre 
slăbiciunile teoriei evoluției și, contrar propagandei unor organizații 
active în promovarea convingerilor evoluționiste, oamenii de știință de 
renume care au respins evoluția nu sunt nici ignoranți, nici 
incompetenţi. De fapt, mulți dintre ei, având doctorate la univerități 
recunoscute și petrecându-și mulți ani în cercetarea acestui subiect, 
cunosc în detaliu problema în discuţie. Într-adevăr, din experiența 
mea, am remarcat că ei sunt, în multe cazuri, mai bine informați 
despre teoria evoluției decât unii evoluționiști. Acestora le sunt foarte 
îndatorat și, pe cât de folositoare ar găsi cititorul această carte, lucrul 
acesta se datorează în primul rând lor. În mod special, pentru 
eforturile lor meticuloase și de pionierat, trebuie amintite Institute for 
Creation Research, Answers in Genesis și Creation Ministries 
International. Adresele de web ale acestora și ale altor organizații 
creaționiste sunt redate mai jos.1 

Nu scriu, în general, despre subiecte care sunt bine acoperite, astăzi 
existând mult material excelent legat de polemica creație/evoluție, 
disponibil în cărți sau pe internet. Totuși, atunci când mi-am început 
investigațiile, nu am reușit să găsesc un rezumat al argumentelor 
prezentate în sprijinul evoluției, împreună cu motivele pentru care 
aceste argumente sunt respinse de un număr în creștere de  oameni de 
știință bine informați. Acest material am încercat să îl pun, în primul 
rând, la dispoziție. 
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Cercetarea acestui subiect a fost una dintre experiențele din viața 
mea care mi-a deschis cel mai mult ochii. 
 

Dominic R. Statham 

Mai, 2009 
 

 

 

Notă 
 
1 Institutul Pentru Cercetarea Creației: icr.org; Răspunsuri În Cartea Genezei: 

answersingenesis.org; Creation Ministries International, creation.com; 
Societatea Creaționistă Biblică: biblicalcreation.org.uk; Biblical Creation 
Ministries: biblicalcreationministries.org.uk; Mișcarea Științei Creației: 
csm.org.uk; Adevărul În Știință: truthinscience.org.uk; Grupul De Studiu 
Biologic: creationbiology.org. 


