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Originea vieţii din punctul de vedere al informaticii 
– Legile naturii referitoare la informaţie şi concluziile lor – 

 
Prof. dr. ing. Werner Gitt 
 

În ştiinţă o argumentare este puternică numai atunci când legile naturii se pot aplica 
în sensul de a exclude un proces. În toate organismele se găseşte o cantitate enormă 
de informaţii. Teoria evoluţiei nu ar putea să funcţioneze decât dacă în materie ar exista 
o posibilitate ca informaţia să poată să apară prin procese hazardate. Această informa-
ţie este absolut necesară, deoarece toate planurile de construcţie a individului şi toate 
procesele celulare complexe (spre ex., fotosinteza) se desfăşoară conform unei infor-
maţii anterioare. În această lucrare se argumentează prin legile naturii referitoare la in-
formaţie, care au fost obţinute prin observaţii. Aceste legi exclud complet faptul că orice 
informaţie, şi prin aceasta şi informaţia biologică, a putut să rezulte din materie şi ener-
gie, fără o legătură cu un Autor inteligent (detaliat în [1]). Cine consideră plauzibilă evo-
luţia, crede în existenţa unui „perpetuum mobile al informaţiei“. Pentru originea informa-
ţiei biologice, legile naturii amintite aici impun un Creator conştient care a ştiut ce a vrut. 
În final sunt prezentate concluziile decisive ale acestei legi. 

 
 

1. Ce este o lege a naturii? 
Referitor la observarea lumii noastre, dacă valabilitatea generală a axiomelor este 

confirmată mereu într-un mod reproductibil, atunci se vorbeşte de o lege a naturii. Cu 
privire la puterea lor explicativă, legile naturii se bucură în ştiinţă de cel mai mare grad 
de încredere. Următoarele lucruri sunt semnificative: 

♦ Legile naturii nu cunosc nici o excepţie. 
♦ Legile naturii nu se schimbă în timp. 
♦ Legile naturii ne răspund la întrebarea dacă un proces imaginat este sau nu posi-

bil. Aceasta este o aplicaţie deosebită a legilor naturii. 
♦ Legile naturii au existat dintotdeauna, şi anume independent de descoperirea sau 

formularea lor de către oameni.  
♦ Legile naturii se pot aplica cu succes şi în situaţii necunoscute. 
Când vorbesc despre legile naturii, prin aceasta înţeleg legile fizice şi chimice. Cine 

este de părere că lumea noastră poate fi descrisă numai prin mărimi materiale, limitea-
ză capacitatea sa de percepţie. Lumea noastră are şi mărimi imateriale, cum ar fi infor-
maţia, voinţa, şi conştienţa. Cu ajutorul conceptului amintit aici se încearcă pentru prima 
dată să se formuleze legi ale naturii pentru mărimi ne-materiale. Ele îndeplinesc ace-
leaşi criterii riguroase ca şi legile naturii referitoare la mărimile materiale, iar în concluzii-
le lor sunt tot aşa de expresive, ca şi cele referitoare la mărimile materiale. 

 
 

2. Ce este informaţia? 
 
2.1 Informaţia nu este un atribut al materiei 

Matematicianul american Norbert Wiener a făcut următoarea afirmaţie: „Informaţia 
este informaţie – nici materie şi nici energie“. Prin aceasta el a observat un lucru esenţi-
al: Informaţia nu este o mărime materială. Vreau să explic acest atribut al informaţiei 
prin următorul exemplu:  

Să ne imaginăm o suprafaţă de nisip pe plajă. Scriu cu degetul câteva fraze în nisip. 
Conţinutul informaţiei este înţeles. Apoi şterg informaţia, prin aceea că nivelez nisipul. 
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Scriu iarăşi câteva fraze în nisip. Pentru prezentarea informaţiei folosesc aceeaşi mate-
rie ca şi mai înainte. Prin nivelarea şi rescrierea în nisip nu s-a schimbat niciodată greu-
tatea nisipului, deşi între timp au fost prezentate informaţii diferite. Aşadar, informaţia 
este imponderabilă (nu are greutate). (Pentru acelaşi exemplu s-ar fi putut folosi un 
hard de calculator.) 

Deşi Norbert Wiener ne-a spus că informaţia nu este nimic (nici materie şi nici ener-
gie), totuşi vreau să ştiu ce este de fapt informaţia. Voi căuta să răspund la această în-
trebare în ceea ce urmează.  

Deoarece informaţia este o mărime imaterială, nici apariţia ei nu poate fi explicată 
prin procese materiale. Care este factorul decisiv al existenţei informaţiei? Ce mă de-
termină să scriu o scrisoare, o carte poştală, o felicitare un jurnal zilnic sau o notiţă? 
Condiţia principală este voia mea sau a patronului meu; informaţia se bazează întot-
deauna pe voinţa emitentului, a celui care emite informaţia. Ea nu este o constantă, ci 
în funcţie de intenţie, poate să crească sau să scadă, iar prin influenţe conturbante poa-
te fi deformată sau distrusă. Fac o precizare: Informaţia apare numai prin voinţă (inten-
ţie). 

 
2.2 Definiţia informaţiei conform legilor naturii 

Spre a putea descrie legile naturii referitoare la informaţie este nevoie de o definiţie 
adecvată şi precisă, spre a putea decide clar dacă un sistem necunoscut aparţine sau 
nu domeniului definiţiei. Următoarea definiţie permite o clasificare sigură: 

 
Dacă într-un sistem observat există toate cele cinci niveluri ierarhice: statistică, 
sintaxă, semantică, pragmatică şi apobetică, atunci există întotdeauna o informa-
ţiei anterioară. 
 
Definiţiile celor cinci niveluri: 

1. Statistică: Aici se pun întrebări cum ar fi: Din câte litere, cifre şi cuvinte este for-
mat întregul text? Care este numărul literelor separate ale alfabetului folosit (spre ex.: a, 
b, c, … z sau G, C, A, sau T)? Cu ce frecvenţă apar anumite litere sau cuvinte?  

Claude E. Shannon a formulat un concept matematic [1, P. 294–311], dar numai 
pentru acest nivel. 

2. Sintaxă: În sintaxă se însumează toate caracteristicile structurale ale prezentării 
informaţiei. În acest al doilea nivel este vorba numai de sistemul de semne (coduri) şi 
de regulile de legătură a semnelor şi şirurilor de semne (gramatică, tezaur lingvistic), iar 
lucrul acesta are loc independent de orice interpretare. 

3. Semantică: Şirurile de semne şi regulile sintactice formează condiţiile necesare 
prezentării informaţiei. Lucrul decisiv al unei informaţii de transmis este însă semantica, 
adică mesajul conţinut în ea, afirmaţia, sensul, importanţa. 

4. Pragmatică: Informaţia pretinde o reacţie. În modul meu de abordare nu contează 
dacă receptorul informaţiei procedează conform cu intenţia emitentului informaţiei, con-
trar acesteia sau nu reacţionează deloc. Orice transmitere de informaţie are însă loc cu 
intenţia emitentului de a declanşa o anumită reacţie din partea celui care o recepţionea-
ză.  

5. Apobetică: Prin aceasta am ajuns la ultimul şi cel mai înalt nivel al informaţiei, 
anume la apobetică (aspectul scopului, al rezultatului; grec. apobeinon = rezultat, suc-
ces, final). Aspectul apobeticii este cel mai important, deoarece el întreabă care este ţe-
lul propus de emitent. 
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3. Cele cinci LEGI ale NATURII referitoare la INFORMAŢIE (LNI) 
 
LNI-1: O mărime materială nu poate să producă o mărime ne-materială 

Din experienţa comună ştim că un măr face mere, un păr face pere şi că un mărăci-
ne mărăcini. Tot aşa iepele fată cârlani, vacile viţei şi femeile nasc copii. Prin observaţie 
deducem că o mărime materială nu produce niciodată o mărime imaterială. Pentru a 
sublinia contrastul dintre aceste mărimi, în loc de imaterial voi scrie în continuare „ne-
material“. 

 
LNI-2: Informaţia este o mărime ne-materială fundamentală 

Realitatea în care trăim se poate despărţi în două domenii fundamentale diferite, 
anume, în lumea materială şi ne-materială. Materia are o greutate care poate fi măsura-
tă în câmpul gravitaţional. În contrast cu ea, toate celelalte mărimi ne-materiale (sper 
ex.: informaţie, conştienţă, inteligenţă, voinţă) sunt imponderabile. Totuşi, trebuie preci-
zat că pentru stocarea şi transmiterea informaţiei este nevoie de materie şi energie.  

 
LNI-3: Informaţia nu se poate forma în procese statice  

Procesele statice sunt fie procese fizice, fie chimice, care se desfăşoară fără partici-
parea unei inteligenţe coordonatoare.  

 
LNI-4: Informaţia nu poate să apară decât printr-un emitent inteligent 

În contrast cu un emitent mecanic, un emitent inteligent are conştienţă, posedă o vo-
inţă proprie, este creativ, gândeşte independent şi acţionează urmărind un anumit scop. 

 
LNI-4 este o lege a naturii foarte generală, din care se pot deduce mai multe legi speci-
fice ale naturii. 
 
LNI-4a: Fiecare cod se bazează pe înţelegerea reciprocă dintre emitent şi recep-

tor. 
LNI-4b: Fără un emitent inteligent nu există nici o informaţie nouă. 
LNI-4c: Orice şir de transmitere a informaţiei poate fi urmărit pe calea urmată de 

el, până la emitentul inteligent. 
LNI-4d: Clasificarea importanţei într-un şir de simboluri este un proces mintal ca-

re necesită inteligenţă. 
 

Amintesc aici trei observaţii O1, O2 şi O3 care sunt foarte importante: 
 
O1: Maşinile tehnice şi biologice pot stoca, transmite, decoda şi traduce informaţii, fără 

ca ele însăşi să înţeleagă clasificarea. Acestea se încadrează în cazul LNI-4c. 
O2: Informaţia este baza ne-materială a tuturor sistemelor tehnologice şi biologice. 
O3: Pentru stocarea informaţiei este necesar un purtător material. 

 
În ceea ce urmează voi prezenta opt concluzii esenţiale cu ajutorul legilor naturii. 
 
 

4. Patru concluzii esenţiale 
 
Dup ce s-a stabilit domeniul definiţiei, iar prin intermediul experienţei cunoaştem deja 

legile naturii referitoare la informaţie, le putem aplica direct şi efectiv. Am găsit opt con-
cluzii esenţiale care răspund la întrebări fundamentale. Cum noi, indiferent ce gândim 
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sau facem ştiinţific, ajungem la o limită, nici aici nu va fi altfel. Deoarece întrebările 
noastre depăşesc această limită, avem nevoie de o sursă de informaţie ca să putem 
depăşi această limită. Această sursă superioară de informaţii este Biblia. În continuare 
voi proceda astfel: Numesc concluzia formulată concis, apoi argumentez pe baza legilor 
naturii referitoare la informaţie, iar în final amintesc indiciul biblic care confirmă sau 
completează concluzia. 

 
Concluzia nr. 1: Dumnezeu există, ceea ce combate ateismul. 
 
C1: Deoarece în orice formă de viaţă găsim un cod (molecule ARN respectiv ADN) 
şi alte niveluri ale informaţiei, este cert că ne aflăm în cadrul domeniului definiţiei 
informaţiei. De aici se deduce:  
Aici trebuie să existe un emitent inteligent! 
(Aplicaţie a LNI-3, LNI-6, LNI-7) 
 

Argumentare: Cum în lumea materială, prin observare sau experiment, nu există 
nici un proces reproductibil, prin care informaţia să rezulte de la sine, lucrul acesta este 
valabil pentru toate informaţiile pe care le găsim în organisme. Astfel, LNI-4 implică un 
Autor inteligent care „să fi scris programele“. Prin aceasta şi concluzia nr. 1 este o com-
batere a ateismului. 
 
Concluzia nr. 2: Dumnezeu este omniscient şi etern. 
 
C2: Informaţia care este codificată în molecula ADN depăşeşte cu mult toate teh-
nologiile noastre actuale. Cum nici un om nu poate fi considerat emitentul lor, 
acesta trebuie căutat în afara lumii noastre vizibile. De aici se deduce:  
Emitentul trebuie să fie nu numai extrem de inteligent, ci şi să deţină infinit de 
multe informaţii şi inteligenţă, adică el trebuie să fie omniscient (atotştiutor). 
(Aplicaţie a LNI-1, LNI-2, LNI-4b) 
 

Argumentare: Conform LNI-4c, la începutul oricărui şir de transmitere a informaţiei 
se află un Autor inteligent. Dacă se aplică consecvent această lege la informaţia biolo-
gică, atunci şi aici este necesar un Autor inteligent. În moleculele ADN se găseşte cea 
mare densitate de informaţie cunoscută până în prezent [1, p. 311–313]. Datorită LNI-1, 
în principiu eşuează toate procesele imaginabile care au loc în materie, ele neputând fi 
considerate sursa de informaţie. Omul, care deşi poate produce informaţie (spre ex.: 
scrisori, cărţi), nu poate fi considerat sursa informaţiei biologice. Nu rămâne decât un 
emitent care a acţionat în afara lumii noastre tridimensionale.  

După o prelegere la o universitate, o studentă a întrebat: „Cine L-a informat pe Dum-
nezeu, astfel ca El să fie capabil să programeze celulele ADN?“  

 
Sunt posibile două explicaţii: 

a): Să ne imaginăm că acest Dumnezeu deşi ar fi ceva mai inteligent decât noi, şi El ar 
fi limitat în inteligenţa Sa. Tot aşa mai presupunem că El ar dispune de atâta inteli-
genţă (respectiv informaţie), astfel încât să fie capabil să programeze toate sistemele 
biologice. De aici rezultă automat întrebarea: Cine i-a dat Lui această informaţie ne-
cesară şi cine L-a învăţat? Drept consecinţă, El are nevoie de un tutore T1, deci de 
un Dumnezeu superior Lui, care să ştie mai mult decât Dumnezeu. Dacă T1 ar şti 
mai mult decât Dumnezeu, dar şi el ar fi limitat, atunci şi el la rândul lui ar avea nevo-
ie de un tutore T2, – deci un Dumnezeu de două ori mai superior decât Dumnezeu. 
Conform cu modul acesta de gândire, acest şir s-ar putea prelungi cu T3, T4, până la 
Tinfinit. După cum se vede, este nevoie infinită de Dumnezei, astfel că în lungul şir fie-
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care T+1-Dumnezeu să ştie întotdeauna mai mult decât x-Dumnezeul anterior. Nu-
mai despre acest supra-supra-supra- … Dumnezeu1 s-ar putea spune că este nelimi-
tat şi omniscient.  

b): Mai simplu şi mai satisfăcător este să se presupună de la început numai un emitent 
unic (un Autor, un Creator, un Dumnezeu). Prin aceasta se pretinde ca acesta să fie 
infinit de inteligent şi să aibă la dispoziţie o informaţie infinită. Deci El trebuie să 
fie omniscient. 
Care dintre cele două explicaţii a) şi b) este cea corectă? Din punct de vedere logic 

ambele explicaţii sunt echivalente. Trebuie să decidem, dar decizia nu se poate deduce 
din LNI. Decidem judecând astfel: În realitate totdeauna există numai mulţimi finite nu-
mărabile. Deşi numărul atomilor din univers este inimaginabil de mare, în principiu ei 
sunt totuşi numărabili. Totalitatea oamenilor sau a furnicilor sau a boabelor de grâu care 
au existat vreodată este imens de mare, însă finită. Deşi infinitul este o noţiune obişnui-
tă în abstracţia matematică, în realitate nu există nimic care să nu poată fi reprezentat 
printr-un număr infinit. Astfel că explicaţia a) nu rezistă testului plauzibilităţii, de aceea 
singura alternativă rămâne b). Ceea ce înseamnă: Nu există decât un singur emitent. 
Însă acesta trebuie să fie omniscient.  

Prin aceasta am ajuns tocmai la ceea ne învaţă Biblia: Nu există decât un Dumne-
zeu: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine nu este alt Dumnezeu“ 
(Isaia 44:6). Ce înseamnă că Dumnezeu (emitentul informaţiei biologice, Creatorul) este 
infinit? Atunci pentru El nu există nici o întrebare la care să nu poată răspunde; El cu-
noaşte nu numai toate lucrurile din trecut şi prezent – ci Lui nu-I este ascuns nici viitorul. 
Însă dacă El ştie toate lucrurile – chiar dincolo de limitele timpului – atunci El trebuie să 
fie etern. Astfel, printr-o concluzie (fără Biblie!), am aflat de ce în Romani 1:20 stă scris 
că din lucrările creaţiei deducem puterea eternă2 a lui Dumnezeu. Biblia declară în mai 
multe locuri că Dumnezeu este etern (Psalmul 90:2, Isaia 40:28, Daniel 6:26). 

 
Concluzia nr. 3: Dumnezeu este extrem de puternic. 
 
C3: Deoarece emitentul 

♦ a codificat în mod genial informaţia pe care o găsim în moleculele ADN, 
♦ a trebuit să construiască maşinile biologice care să decodifice informaţia şi 

să execute toate procesele de biosinteză, 
♦ a trebuit să stabilească toate detaliile de construcţie şi capacităţile orga-

nismelor, deducem că  
emitentul le-a vrut aşa pe toate şi că El trebuie să fie omnipotent.  
 

Argumentare: La concluzia nr. 2 am putut stabili pe baza legilor naturii că emitentul 
(Creatorul, Dumnezeu) trebuie să fie omniscient şi etern. Vrem să ne referim acum la 
mărimea puterii Lui. Prin „putere“ se înţelege tot ceea ce se poate descrie prin noţiunile 
de capacitate, putere, efect şi creativitate. Pentru a crea tot ceea ce are viaţă este ne-
cesară o astfel de putere. 

 
Spre ex., pe baza omniscienţei lui emitentul ştie cum poate să programeze celulele 

ADN. Însă această ştiinţă nu-i suficientă şi spre a da viaţă celulelor. Pentru a trece de la 
ştiinţă la executarea practică este necesară capacitatea de a putea construi toate maşi-
nile biologice. Viaţa nu este posibilă fără o puterea creatoare.  
                                            

1 Limbajul folosit aici ar putea crea părerea că „infinitul“ ar putea fi un număr care se poate număra, la care se ajun-
ge dacă se numără destul de mult. Ceea ce nu este cazul. 

2 Însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui eternă şi dumnezeirea Lui, se văd clar de la crearea lumii, când te uiţi cu 
atenţie la ele, în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi … 
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Nu ne putem imagina cantitativ cât de mare este această putere extraordinară, însă 
Biblia ne arată adevărata ei mărime, prin aceea că ne prezintă emitentul omnipotent 
care se află în spatele ei: „Eu sunt Alfa şi Omega … Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce 
vine, Cel atotputernic“ (Apoc. 1:8). „Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de 
putere“ (Luca 1:37). 
 
Concluzia nr. 4: Dumnezeu este ne-material. 
 
C4: Deoarece informaţia prin natura ei este o mărime ne-materială, ea nu poată să 
provină dintr-o mărime materială. De aceea se poate conclude:  
Prin natura lui emitentul trebuie să fie ne-material (spirit). 
(Aplicaţie a LNI-1, LNI-2) 
 

Argumentare: Informaţia este o mărime ne-materială şi de aceea la originea ei ea 
necesită o sursă ne-materială. Din unde rezultă: Prin natura lui emitentul trebuie să fie 
ne-material sau cel puţin să aibă componente ne-materiale. Tocmai lucrul acesta învaţă 
şi Biblia în Ioan 4:24: „Dumnezeu este Duh, şi cine se închină Lui, trebuie să se închine 
în duh şi în adevăr“. 
 
Concluzia nr. 5: Omul nu există fără suflet, combaterea materialismului. 
 
C5: Pentru că noi oamenii suntem capabili să creăm informaţii, ele nu pot să-şi 
aibă originea în partea noastră materială (corp). De aceea putem conclude:  
Omul trebuie să aibă o componentă ne-materială (suflet, duh). 
(Aplicaţie a LNI-1, LNI-2) 
 

Argumentare: În biologia evoluţionistă şi moleculară se gândeşte exclusiv în mod 
materialist. Acest reducţionism (adică explicaţia exclusivă în cadrul materiei) a fost ridi-
cat la metodă de lucru. Materialismul se poate contrazice cu ajutorul legilor informaţiei 
astfel: Toţi avem capacitatea de a crea informaţii noi. Putem scrie gândurile noastre în 
scrisori, referate şi cărţi sau să purtăm convorbiri creative, iar prin aceasta creăm o mă-
rime ne-materială, anume informaţia (faptul că pentru stocarea şi transmiterea ei avem 
nevoie de un purtător material nu modifică nimic din natura informaţiei). Din aceasta pu-
tem să tragem o concluzie foarte importantă, anume că alături de corpul nostru (materi-
al) trebuie să mai avem o componentă ne-materială. Filozofia materialismului, care a 
fost cel mai răspândită în marxism-leninism şi comunism, este combătută şi în mod şti-
inţific cu ajutorul legilor naturii referitoare la informaţie. 

Şi Biblia confirmă concluzia noastră de mai sus, anume că omul nu se compune nu-
mai din materie. Cităm pentru aceasta 1 Tesaloniceni 5:23: „Dumnezeul păcii să vă sfin-
ţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite în-
tregi, fără pată, la venirea Domnului nostru Isus Hristos“.Trupul este partea materială a 
omului, pe când sufletul şi duhul cele ne-materiale. 

 
Concluzia nr. 6: Imposibilă explozia primară. 
 
C6: Deoarece informaţia nu este o mărime materială, putem deduce că este FAL-
SĂ afirmaţia: „Universul s-a format numai din materie şi energie“. 
(Aplicaţie a LNI-2) 

 
Argumentare: Şi astăzi se mai afirmă că universul s-ar fi format printr-o explozie 

primară, ea având la dispoziţie numai materie şi energie. Tot ceea ce percepem, obser-
văm sau măsurăm astăzi în lumea noastră se bazează pe acest principiu şi a rezultat 



 7

fără nici un adaos din cele două mărimi fizice. Este ipoteza exploziei primare tot aşa de 
contestabilă ca şi un perpetuum mobile? Răspuns: DA, cu ajutorul legilor naturii referi-
toare la informaţie. În lumea noastră găsim în celulele tuturor organismelor o mulţime de 
informaţii. Conform legii LNI-1 informaţia este o mărime ne-materială şi drept consecinţă 
este imposibil ca ea să fi rezultat din materie şi energie. Prin aceasta este fals şi „siste-
mul filozofic al exploziei primare“.  

Evoluţia este privită de toţi adepţi ei ca un principiu universal. Ea formează un lanţ, 
din care nu poate lipsi nici o za: Explozia primară – evoluţia cosmică – evoluţia geologi-
că. Dacă se rupe una dintre zale, atunci se desface întregul lanţ. Prin concluzia nr. 6 se 
rupe deja prima za a lanţului. Lucrul acesta se mai poate formula astfel: Este neimagi-
nabilă o explozie primară din care să poată rezulta informaţie şi viaţă.  

Şi Biblia relatează că lumea actuală nu a rezultat din procese care ar fi durat miliarde 
de ani, ci prin creaţia realizată în şase zile de un Dumnezeu omnipotent. Citim astfel în 
Exodul 20:11: „Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce 
este în ele; iar în ziua a şaptea S-a odihnit.“  

 
Concluzia nr. 7: Nici o evoluţie. 
 
C7: Deoarece informaţia este componenta de bază a oricărei vieţi, care nu poată 
să rezulte din materie şi energie, se impune existenţa unui emitent inteligent. 
Cum însă toate teoriile evoluţiei chimice şi biologice pretind că informaţia trebuie 
să-şi aibă originea numai în materie şi energie (nici un emitent), dedu-
cem/conchidem că  
toate teoriile şi conceptele evoluţiei chimice şi biologice (macroevoluţie) trebuie 
să fie FALSE. 
(Aplicaţie a LNI-1, LNI-2, LNI-4b, LNI-4d) 
 

Argumentare: Teoria evoluţionistă încearcă să explice viaţa numai la nivelul fizico-
chimic (reducţionism). Reducţioniştii ar prefera să existe o trecere fluentă de la materia 
anorganică la materia organică. Cu ajutorul legilor informaţiei putem să tragem concluzii 
esenţiale: Ideea macroevoluţiei – deci calea de la celula primară până la om – este fal-
să. Informaţia este un factor fundamental şi absolut necesar pentru toate sistemele vita-
le. Însă fiecare informaţie – şi nici sistemele vitale nu sunt excluse – necesită un Autor 
spiritual/inteligent. Pe baza legilor informaţiei sistemul evoluţionist se dovedeşte a fi un 
„perpetuum mobile al informaţiei“. 

Se pune însă întrebarea: Unde găsim emitentul informaţiei referitoare la moleculele 
ADN? El nu poate fi descoperit sub nici o formă. Oare tocmai de aceea informaţia să fi 
apărut molecular-biologic? 

 
Răspunsul este acelaşi, pe care-l vom da în următoarele cazuri: 

Dacă privim la multitudinea informaţiei conţinută în hieroglifele din Egipt, pe nici o 
piatră nu se poate recunoaşte vreun emitent. Nu găsim decât urmele Lui, pe care El le-
a cioplit în piatră. Nimeni nu îndrăzneşte însă să afirme că această informaţia a apărut 
fără emitent şi fără un concept mintal.  

Dacă se cuplează două calculatoare, care fac un transfer de informaţie şi pornesc 
anumite procese, nici la ele nu putem recunoaşte un emitent. Însă orice informaţie a 
fost concepută cândva de unul sau mai mulţi programatori.  

Informaţia din moleculele ADN este transmisă moleculelor ARN; lucrul acesta se în-
tâmplă analog cu transferul de la un calculator la celălalt. În celulă funcţionează maşină-
rii biologice extrem de complexe, care transpun în mod genial comenzile programate. 
Deşi nu vedem emitentul – ca şi în cazul exemplelor amintite – ar fi însă un reducţio-
nism inacceptabil să-l ignorăm.  
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Nu trebuie să ne mirăm dacă programele emitentului informaţiei biologice sunt cu 
mult mai geniale decât programele noastre omeneşti. Aşa cum a fost descris în conclu-
zia nr. 2, în definitiv aici avem de-a face cu un emitent de o inteligenţă infinită. Progra-
mul Creatorului este conceput aşa de genial, astfel încât sunt posibile adaptări majore 
la condiţii noi. În biologie aceste procese sunt denumite microevoluţie. Ele nu au însă 
nimic de-a face cu un proces evolutiv, ci cu optimizări ale parametrilor în cadrul acele-
iaşi rase.  

 
Pe scurt: Legile informaţiei exclud categoric o macroevoluţie, aşa cum este ea pre-

supusă în cadrul teoriei evoluţiei. Pe când varietăţile în cadrul unei rase, de multe ori cu 
adaptări esenţiale, sunt explicabile cu ajutorul genialului program realizat de Creator. 

În relatarea despre creaţie Biblia subliniază mereu că plantele şi animalele au fost 
create după rasele (soiurile) lor. În primul capitol din Biblie se spune de nouă ori, dup 
rasa lor, spre exemplu ca în Geneza 1:24–25: „Dumnezeu a zis: Să dea pământul vieţu-
itoare după soiul lor, vite, reptile şi animale sălbatice după soiul lor. Şi aşa a fost. 
Dumnezeu a făcut animalele sălbatice după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate 
reptilele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune“. 

 
Concluzia nr. 8: Nici o viaţă numai din materie. 
 
C8: Pentru că organismele sunt o mărime ne-materială, ele nu pot să fi rezultat 
din materie. De aici deducem: 
În materie nu există nici un proces care să transforme materia moartă în materie 
vie. Procesele pur materiale nu pot duce la viaţă nici pe pământ şi nici în altă par-
te a universului.  
(Aplicaţie a LNI-1) 
 

Argumentare: Reprezentanţii teoriei evoluţioniste afirmă că dacă sunt îndeplinite 
anumite condiţii, viaţa rezultă automat în cadrul proceselor materiale. Însă ceea ce ca-
racterizează un organism (sau fenomenul vieţii) este tocmai modul ne-material al infor-
maţiei. Din această cauză putem aplica LNI-1, care spune „o mărime materială nu poate 
crea o mărime ne-materială“. Cum viaţa este ceva ne-material, orice fel de viaţă necesi-
tă un Autor. Aşa cum ne arată concluzia nr. 8, cu ajutorul unei noi încercări putem ex-
clude apariţia spontană a vieţii din materie. În concluzia nr. 7 am ajuns la acelaşi rezul-
tat cu ajutorul legilor informaţiei. 
 

Rezumare: Am prezentat legile naturii referitoare la informaţie. Drept consecinţă re-
zultă concluzii esenţiale, care se referă atât la Dumnezeu cât şi la originea vieţii şi a 
omenirii. Cu ajutorul legilor informaţiei putem combate mai multe idei: 

– concepţia pur materialistă în ştiinţele naturii 
– toate conceptele obişnuite ale evoluţiei (evoluţie chimică, biologică) 
– materialismul (spre ex., imaginea materialistă despre om) 
– ipoteza exploziei primare 
– ateismul 
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