
             Creaţie, sau evoluţie?                                Hent Hovind 

Este evoluţia o religie sau o ştiinţă?  

4 întrebări majore la care ar trebui să răspundem: 

- Cine sunt eu şi ce valoare am? 

- De unde vin? 

- De ce sunt aici, de ce exist? 

- Unde mă duc după ce voi muri? 

Răspunsurile depind de perspectiva asupra lumii: 

*Unii spun că în  mod uimitor lumea a apărut prin Bing Bang. Ea se bazează pe 

teoria evoluţiei -  şi este punctul de vedere umanist – omul este Dumnezeu şi nu dă 

socoteală nimănui. 

*Alţii exclamă:”Lumea este de un design incredibil – trebuie să existe un Creator 

inteligent – perspectiva creaţiei – Dumnezeu este Stăpânul şi El va judeca pe toţi 

oamenii. 

Cum cele 2 se contrazic, şi sunt singurele, asta înseamnă că nu pot fi ambele 

adevărate şi nici false, una din ele trebuie că este adevărată. 

 Conform teoriei evoluţiei răspunsul la întrebările de mai sus, sună cam aşa: 

-Cine sunt eu şi cât valorez: nu eşti important deloc, eşti doar o bucată de 

protoplasmă, care a ajuns pe o plajă. De fapt eşti o problemă pentru că poluezi cu 

prezenţa ta mediul înconjurător, deci zic ei, cu cât scăpăm de mai mulţi oameni, cu 

atât mai bine. 

-Am venit dintr-un bubuit cosmic de acum 20 de miliarde de ani. 

-De ce sunt aici: dacă evoluţia este adevărată nu ai un scop precis, deci mai bine 

distrează-te, fă ce-ţi place. 

-Unde ajungi după ce mori:în pământ şi devii vierme sau plantă. 

 

Biblia: „La început Dumnezeu a creea cerurile şi pământul”! Dacă această 

afirmaţie este adevărată, atunci Dumnezeu este Stăpânul lumii. 

Dar mai există şi Satan care intervine la primii oameni:  

Gen.3:1”oare a zis Dumnezue..”? El a încercat şi încearcă mereu să pună la 

îndoială Cuvântul Lui Dumnezeu. 

Gen 3:4, minte cu privire la Dumnezeu, îl face pe Dumnezeu mincinos. 

Gen.3:5, dacă nu vei asculta de Dumnezeu, şi vei face ce vrei tu, vei ajunge ca 

Dumnezeu – îl zeifică pe om.  

De aici pleacă ideea evoluţiei, pe de-o parte îi spune că va ajunge ca Dumnezeu, 

dar de fapt îl coboară la cel mai mic nivel pe scara valorilor. 

Satan minte că veţi fi ca Dumnezeu. Mormonii spun ca dacă eşti un morman bun, 

când ajungi în rai vei fi ca Dumnezeu, iar daca vei fi o soţie de mormon bună o să 

fii însărcinată veşnic...hm de aceea multe femei nu vor să ajungă în rai (Ha!). 



Sunt şi astăzi mulţi oameni care cred că omul poate fi Dumnezeu. Ei spun că în 

Gradina Eden, Adam era Dumnezeu întruchipat. Scopul pentru care a fost făcut 

Adam, a fost că Dumnezeu ca Dumnezeu a vrut să se reproducă pe Sine, deci spun 

ei, Adam nu a fost aproape ca Dumnezeu, subordonat Lui Dumnezeu, Adam a fost 

Isus Hristos. Adam în Eden a fost o manifestare în carne şi oase a Lui Dumnezeu. 

Tu nu ai nevoie de Dumnezeu în tine, pentru că tu eşti Dumnezeu. 

Fraţilor, nu C. Darwin a inventat Evoluţionismul, ci Satan în G.Eden. 

Isaia 14:13,14”mă voi sui, voi fi ca Cel prea înalt”, dar cum postul este ocupat, îl 

deranjează. Satan ne urăşte pentru că suntem făcuţi după chipul Lui Dumnezeu. 

Gen.1:26,27. 

Eva s-a lăsat păcălită:”Wow,voi fi ca Dumnezeu...deci şarpele îmi vrea binele..” 

  

Hitler:”dacă spui o minciună destul de des, destul de tare şi să fie o miciună 

mare, oamenii o vor crede”. Ca o minciună să fie crezută trebuie să conţină 99% 

adevăr şi 1% otravă, minciună. 

La fel se întâmplă şi cu otrava de şoareci. Ţigările Marlboro sunt asociate cu 

imagini despre cowboy, dar ce legătură are cele două? Trebuie să fii cowboy ca să 

fumezi? Nu! Trebuie să fumezi M. ca să fii cowboy? Nu, poate miroşi ca un cal 

când fumezi,dar nu eşti cowboy. De fapt se spune că nici un om de pe Pământ nu 

fumează, ci ţigările îi fumează pe ei. 

Berea spune „Budwiser” te face mai înţelept, dar de fapt e tocmai contrariul. Păi 

spunea cineva, tu dacă nu încerci, de unde ştii că nu e bună? I-am răspuns:”tu ai 

pus capul sub roata unui TIR să vezi dacă e bine?” Nu trebuie să încerci să vezi 

dacă e bine sau nu! Sunt şi alte metode de a afla dacă e bine sau nu?! 

Prov.23:29,30,31,32; Hab.2:15. 

Nu amesteca ştiinţa cu otrava. Ai grijă ce citeşti,ce mănânci! 


