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Skąd powszechny mit, 
że ewolucja/długi-czas 

to „jedyna naukowa 
możliwość” dla myślących?

Jedną przyczyną jest nacisk grupy – przyjmowanie 
ewolucji ponieważ tak wielu ludzi w nią wierzy, co staje 
się samo-napędzającym się cyklem społecznego 
wzmocnienia. Inną jest to, że nigdy nie pokazuje się 
jak te same dowody można zinterpretować w ramach 
poważnego traktowania Biblii jako objawionej historii 
– Słowa żyjącego Boga, który wszystko stworzył. Ta 
sama Biblia także naucza, że od upadku Adama w 
grzech, ludzie są z natury nastawieni przeciw Bogu. 
Biblia także uczy, że stworzenie wpierw było „bardzo 
dobre”, i że śmierć, choroby i cierpienia są skutkiem 
grzechu Adama, w którym wszyscy trwamy. Wiara 
w ewolucję („wszystko zrobiło się samo”) jest 
szczytowym sposobem stłumienia prawdy, o której 
wszyscy wiemy w głębi – że nic tak złożonego jak 
nasz wszechświat nie mogło zaistnieć bez inteligencji 
i planowania. 

Decyzja czy ewolucja, czy też stworzenie ma 
więcej sensu jest jednym z najbardziej kluczowych 
zagadnień jakie mogą istnieć, ponieważ dotyczy 
twego celu i przeznaczenia. Jest to twoją powinnością, 
by rzeczywiście przyjrzeć się dowodom z punktu 
widzenia stworzenia, a nie słuchać wszystkiego już 
‘wstępnie przetrawionego’ przez powszechne ‘szkła’ 
naszej ery.

Czym jest organizacja Creation Ministries International? 
(Chrześcijańskie Usługiwanie Kreacjonistyczne)?
Jesteśmy chrześcijańską, nie-dochodową organizacją 
międzywyznaniową z szerokim poparciem wierzących Biblii 
kościołów.

Niniejsza ulotka i inne podobne do niej zostały wydane przez CMI 
i udostępnione zainteresowanym osobom i kościołom, pragnącym 
szerzyć świadomość o tych informacjach. Dystrybutorzy mogą 
umieścić swe dane w oznaczonym miejscu na końcu ulotki.

Dowiedz się więcej
Jest to twoją powinnością, by rzeczywiście przyjrzeć się dowodom z 

punktu widzenia stworzenia, a nie słuchać 
wszystkiego już ‘wstępnie przetrawionego’ 
przez powszechne ‘szkła’ naszej ery.

Czasopismo (po angielsku)
Creation (Stworzenie) jest czasopismem 
dla rodzin, zawierającym łatwe do 
czytania artykuły pokazujące połączenie 
między stworzeniem i Biblią a 
rzeczywistym 
światem.

Książki 
The Creation Answers Book 
(Odpowiedzi o Stworzeniu) i 

Refuting Evolution (Obalenie 
Ewolucji) to dwie pełne 

informacji książki na tematy 
Biblii/nauki.

Zajrzyj na naszą witrynę. 
Dalsze artykuły: creation.com/polish

Biura Creation Ministries International znajdują się w:
•   AUSTRALII     •   POŁUDNIOWEJ AFRYCE
•   KANADZIE     •   USA
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Anatom
Dr David Menton przez kilka lat był 

profesorem nadzwyczajnym anatomii w Szkole 
Anatomii przy Washington University w St 
Louis, Missouri, USA. 

Menton jest znany ze swych przemówień 
o zdumiewającym zaprojektowaniu ludzkiego 
ciała, ze swych badań ptasich piór wskazujących 

na ekstremalne trudności z ideą, że ewoluowały z rybich łusek 
i ze swego obalania anatomicznych twierdzeń o wielu organach 
rzekomych „małpoludów” jako „przodków” człowieka.

Biolog molekularny
Dr. Ian Macreadie jest Naczelnym 

Naukowcem Instytutu Badań Biomolekularnych 
w australijskiej organizacji CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation – australijska 
państwowa organizacja badań naukowych i 
przemysłowych). Zdobył niektóre z głównych 

nagród kraju za badania w swojej dziedzinie.
Dr Macreadie (bez oficjalnych poświadczeń CSIRO dla 

swych poglądów na pochodzenie) stwierdza: „Wszystko, 
co jest widoczne w laboratorium to albo powielenie genów, 
przetasowania istniejących genów, lub uszkodzone geny (z utratą 
informacji), które mogą pomóc drobnoustrojowi w przetrwaniu – 
np. przez nieskuteczne wiązanie z antybiotykiem. Nigdy jednak 
nie widać w komórce żadnej nowej informacji.  

„Ewolucja potrzebuje ulepszenia, ja jednak widzę tylko 
ogólny rozkład. Geny ulegają skażeniu, mutacje [pomyłki w 
kopiowaniu DNA w kolejnych pokoleniach] powodują gromadzenie 
się obciążeń społeczeństwa dziedzicznymi schorzeniami. 
Wszystko to było pierwotnie dobrze zaprojektowane.”

Geofizyk i specjalista w dziedzinie 
dryfowania kontynentów

Dr John Baumgardner pracował w sławnych 
Los Alamos National Laboratories w New Mexico 
USA. Jest szeroko uznawany za swe opracowanie 
wiodącego w świecie trój-wymiarowego 
komputerowego modelu płyt tektonicznych, 

górującej teorii zewnętrznej struktury ziemi.
Model, który opracował dr Baumgardner, wskazał na fascynujące 

oznaki, że obecne ułożenie kontynentów było głównie utworzone 
przez szybki rozpad pojedynczego super-kontynentu. Stałoby się 
to według znanych praw fizyki. Przez raz rozpoczęty proces, całe 
dno oceanów byłoby przemieszane w czasie tygodni lub miesięcy, 
powodując ogólnoświatowy potop, jak i przesycenie atmosfery i 
długie deszcze – globalny Potop jak podaje Biblia.

Fizyk nuklearny
Dr D. Russell Humphreys badał termojądrową 

reakcję jako źródło energii dla rządu Stanów 
Zjednoczonych w prestiżowych Laboratoriach 
Sandia, New Mexico, USA. 

Dr Humphreys jest dobrze znany ze swych 
uwieńczonych sukcesem spisanych przepowiedni 
opartych na jego badaniach pola magnetycznego 

ziemi, jako dowód młodego wieku ziemi. Włącza to jego odkrycie 
niezwykle szybkich inwersji geomagnetycznych i obserwowanych 
nasileń pól magnetycznych różnych planet, różniących się o rzędy 
wielkości od oczekiwanych według ewolucji, opartych na wiekach 
planet liczonych w miliardach lat. Jego książka Starlight and 
Time (Światło Gwiazd i Czas) stanowi wydatną próbę utworzenia 
kreacjonistycznej kosmologii opartej na generalnej teorii względności 
– ukazującą potencjalne rozwiązanie pozornego problemu światła z 
odległych gwiazd w młodym wszechświecie.

Profesor fizyki
Dr Keith Wanser jest Profesorem Fizyki na 

California State University w Fullerton. Jego 
badania skierowane były na światłowodowe 
techniki pomiarowe, eksperymentalną i 
teoretyczną fizykę skondensowanej materii i 
zasadniczą teorię materii.

Dr Wanser mówi, że zdania jak „ewolucja jest faktem”, 
czy „wszyscy wiedzą, że ziemia jest stara” wtłoczono ludziom 
jak „bezmyślną mantrę”. Dowody, mówi on, „są o wiele 
bardziej zgodne z niedawnym sześcio-dniowym stworzeniem 
i globalnym Potopem, niż ze starą ziemią i ewolucją. Ludzie 
widzą naukę, która posłała człowieka na księżyc i łączą ją 
z teoriami „big bang” (wielkiego wybuchu). Nie są świadomi 
spekulacji i niepewności (a nawet naginania zasad) w 
fizycznych teoriach pochodzenia.”

Astronom
Dr Danny Faulkner, Profesor 

nadzwyczajny Uniwersytetu South Carolina 
– Lancaster wykłada fizykę i astronomię. 
Opublikował około dwóch tuzinów prac w 
różnych pismach astronomii i astrofizyki.

Dr Faulkner odrzuca popularne poglądy 
jak „big bang” i „miliardy lat”, wskazując, 

że nie ma astronomicznych obserwacji, które by negowały 
sprawozdanie z księgi Rodzaju, a istnieją obserwacje 
popierające niedawne stworzenie ziemi i wszechświata.

Zoolog
Dr Walter Veith z katedry Zoologii na 

Uniwersytecie Zachodniego Przylądku 
(Republika Południowej Afryki), był niegdyś 
ewolucjonistą i ateistą.

Profesor Veith zainteresował się Biblią 
gdy zapoznał się z jej licznymi proroctwami, 

które zostały wypełnione w zdumiewających detalach 
(w odróżnieniu od mglistych przepowiedni późniejszych 
jasnowidzów i wieszczów). Mówi on: „w mojej własnej 
dziedzinie dobór naturalny (będący aktualnie faktem) nie 
zwiększa liczbę odmian, lecz raczej ją zmniejsza. Pytam ‘Jak 
może mechanizm który sprawia, że jest coraz mniej i mniej 
powodować więcej i więcej?’ By sądzić, że przypadkowe 
mutacje są źródłem nowych informacji koniecznych dla 
ewolucji, wymaga wiele wiary. Z pewnością nie jest to 
widoczne w mojej pracy jako zoolog.”

Wymienieni powyżej są tylko małą reprezentacją wielu 
wykwalifikowanych naukowców, którzy wierzą w sześcio-

dniowe stworzenie z Księgi Rodzaju.


