Kapitola 1

EXISTUJE BÙH?
Jsou nìjaké objektivní dùkazy o existenci Boha? Jaké jsou
následky ateizmu? Z èeho vznikl Bùh? Mùeme Boha osobnì znát?

B

ible zaèíná prohláením: Na poèátku Bùh stvoøil nebe a zemi
(Gn 1,1). Boí existence se zde pøedpokládá jako samozøejmá.
V almu 14,1 slyíme: Bloud si v srdci øíká: Bùh tu není. Vichni
kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudìlá.
Vidíme zde, e Bible dává do souvislosti pokaené smýlení o Bohu 
zvlátì pak popírání samotné jeho existence  s poruenou morálkou. A je
pravda, e pokud není ádný Bùh, ádný Stvoøitel, který by urèoval pravidla,
pak jsme vichni v morálním vzduchoprázdnu. Kdy dìti Izraele v dobì knihy Soudcù zapomnìly na svého Stvoøitele, kdy je nikdo nevedl k vìrnosti
Bohu, kadý dìlal, co uznal za správné (Sd 21,25) a panoval zmatek.
Vidíme, jak se toté dìje i dnes. Zemì, kde lidé svého èasu ctili Boha a
uznávali, e Bùh v Kristu usmíøil svìt se sebou (2 Kor 5,19), tìily se bezpeèí a prosperitì. Tyté zemì se dnes hroutí, protoe lidé se k Bohu obracejí
zády. Spravedlnost zvyuje národ, ale høích je k pohanìní národùm (Pø
14,34).
Kdy se tak národy obracejí k Bohu zády a ijí si, jako kdyby neexistoval, rozhojòuje se høích  politická korupce, li, pomluvy, veøejné projevy
smilstva, násilné zloèiny, interupce, krádee, cizoloství, uívání drog, opilství, hráèství a chamtivost. Následují ekonomické tìkosti, protoe se zvyují
danì a vlády si pùjèují peníze na zaplacení vìtích a vìtích policejních sloek, vìznic a systémù sociálního zabezpeèení, které mají být záplatou na tyto
problémy. Slova v dopise Øímanùm 1,18-32 zní jako komentáø k dnení situaci:
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Boí hnìv se zjevuje z nebe proti kadé bezbonosti a nepravosti lidí, kteøí svou nepravostí potlaèují pravdu. Vdy to, co lze o
Bohu poznat, je jim pøístupné, Bùh jim to pøece odhalil. Jeho vìènou moc a boství, které jsou neviditelné, lze toti od stvoøení svìta
vidìt, kdy lidé pøemýlejí o jeho díle, take nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu èest jako Bohu ani mu nebyli vdìèni, nýbr
jejich mylení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla
ve tmì. Tvrdí, e jsou moudøí, ale upadli v bláznovství: zamìnili
slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného èlovìka, ano i ptákù a ètvernocù a plazù. Proto je Bùh nechal na
pospas neèistým váním jejich srdcí, take zneuctívají svá vlastní
tìla; vymìnili Boí pravdu za le a klanìjí se a slouí tvorstvu místo
Stvoøiteli - on budi veleben na vìky! Amen. Proto je Bùh vydal v
moc hanebných vání. Jejich eny zamìnily pøirozený styk za nepøirozený a stejnì i mui zanechali pøirozeného styku s enami a vzplanuli ádostí jeden k druhému, mui s mui provádìjí hanebnosti a
tak sami na sobì dostávají zaslouenou odplatu za svou scestnost.
Protoe si nedovedli váit pravého poznání Boha, dal je Bùh na
pospas jejich zvrácené mysli, aby dìlali, co se nesluí. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, patnosti, jsou samá závist, vrada, svár,
lest, zlomyslnost, jsou donaeèi, pomlouvaèi, Bohu odporní, zpupní,
nadutí, chlubiví. Vymýlejí zlé vìci, neposlouchají rodièe, nemají
rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vìdí
o spravedlivém rozhodnutí Boím, e ti, kteøí tak jednají, jsou hodni
smrti; a pøece nejene sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
Mnozí z tìch, kdo zastávají nejvyí místa ve vládì a vzdìlávání v kdysi
významných køesanských národech, jsou podle Bible bloudi. Tvrdí o sobì,
e jsou moudøí. Ale protoe popírají samotnou existenci Boha nebo to, e by
pro nì mìl v souèasnosti nìjaký význam, stali se blázny.
Toto zøeknutí se víry v Boha je posilováno veobecnì rozíøeným pøijímáním evoluèního smýlení  e toti vechno vzniklo samo pøirozenými
procesy, take Bùh je nadbyteèný. Lidé pøipoutìjí, e je zde plán, ale
autor plánu podle nich neexistuje. Naplánovaná vìc se naplánovala sama!
Smýlení, v nìm se takto vysvìtlují prùzraènì jasné dùkazy Boí existence
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(Øím 1,19-20), pøirozenì vede k ateizmu (pøesvìdèení, e neexistuje ádný
Bùh) a sekulárnímu humanismu (èlovìk si mùe urèit své smìøování bez
Boha). Takové smýlení je dnes na univerzitách a ve vládních kruzích velmi
rozíøené.
Ty nejhorí známé projevy zla vzely od tìch, kdo zaujali evoluèní postoj k morálce - Lenin, Hitler, Stalin, Mao Ce-Tung a Pol Pot. Ateistický zastánce evoluce Sir Arthur Keith zaznamenal o Hitlerovi toto:
Nìmecký Führer ... vìdomì usiloval o to, aby Nìmecko uvedlo evoluèní
teorii do praxe.1
Milióny proly straným utrpením a pøily o ivot kvùli tomuto ateistickému smýlení. Ateizmus zabíjí, protoe bez Boha zde nejsou ádná pravidla
 vechno je dovoleno! Ateisté jsou v popøedí snah o uzákonìní interupcí,
euthanasie, uívání drog, prostituce, pornografie a promiskuity. Vechny tyto
vìci vedou k bídì, utrpení a smrti. Ateizmus je filosofií smrti.
Ateisté samozøejmì rádi poukazují na krutosti napáchané takzvanými
køesany  k nejoblíbenìjím pøíkladùm patøí køíové výpravy a Severní
Irsko. Pokud by pùvodci takových stralivých èinù byli skuteènì køesané,
znamenalo by to, e se nedrí dùslednì vlastních morálních mìøítek (napø.
nezabije èi milujte své nepøátele). Naproti tomu Stalin dùsledný byl,
protoe jako ateista (po
pøeètení Darwina) nemìl
NECHÁPU TO...
COPAK TO NEVÍ?
ádný objektivní základ
PROÈ BÙH NEZARAZÍ
BÙH U DO KOL
TO V RADÌNÍ VE
pro jakákoli morální mìøítNESMÍ!
KOLÁCH?!
ka. Keith (viz výe) pøiznává, e i Hitler se dùslednì
drel své evoluèní filozofie.
Køesanské uèení øíká
Bùh je láska, milujte se
navzájem a milujte své
nepøátele. Taková láska se
obìtuje. Proto jsou køesané v popøedí péèe o nemocné, o sirotky a staré lidi,
poskytování potravy hladovým, vzdìlávání chudých a
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odporu proti zneuívání dìtí jejich zamìstnáváním nebo zotroèením.
Ateizmus ve své evoluèní logice tvrdí, e láska není nièím jiným ne
zájmem jednotlivce o zvýení moností naich genù pøeívat v naich potomcích nebo blízkých pøíbuzných. Kde je v zápase o pøeití silnìjího nìjaký
opodstatnìní pro soucit? Hitlerovy tábory smrti vyrostly z jeho touhy po
tom, aby árijská rasa zvítìzila v bitvì o zachování nadøazených ras v zápase o ivot.2
Ateizmus vak není jen destruktivní  jeho logika je poramocená
u samotného koøene, protoe jak uvidíme, nìjaký Stvoøitel zde být musí.

SMYSL
IVOTA

POTRATY

NORMY

PORNOGRAFIE

MANELSTVÍ
ZÁKONY
BOÍ SLOVO
STVOØENÍ

HOMOSEXUALITA
NEZÁKONNOST
LIDSKÉ
NÁZORY
EVOLUCE

Svrchovaný Stvoøitel a zákonodárce dává pevné základy morálce a smyslu,
zatímco evoluce nic takového nedává.

Biblické dùkazy existence nejvyího autora
Kromì toho, e bible deklaruje Boí existenci, je sama svìdectvím o tom,
e Bùh existuje, protoe vznik této nejpozoruhodnìjí z knih je mono vysvìtlit pouze boskou inspirací. O jejím boském pùvodu hovoøí tyto vlastnosti:3
Úasná jednotnost Bible. Pøestoe ji sepsalo pøes 40 autorù s více ne
19 zcela odlinými ivotními zkuenostmi v prùbìhu nìjakých 1600 let, je
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bible soustavným zjevením od poèátku do konce. První a poslední kniha
Bible  Genesis a Zjevení  do sebe dokonce tak dokonale zapadají  kdy se
v první hovoøí o ztraceném ráji a v druhé o znovu získaném ráji  e
mocným zpùsobem vypovídají o svém boském pùvodu (srovnejte napø. Gen
1-3 a Zj 21-22).
Úasné zachování Bible. Navzdory politickému a náboenskému pronásledování je Bible stále zde. Øímský císaø Dioklecián se po výnosu vydaném v roce 303 n. l. domníval, e znièil vechny nenávidìné Bible. Nad popelem spálené bible vztyèil sloup na oslavu svého vítìzství. O pìtadvacet let
pozdìji nechal nový císaø Konstantin zhotovit 50 Biblí na náklady vlády!
V 18. století pøedpovìdìl známý francouzský nevìrec Voltaire, e za sto let
nezùstane na zemi jediná Bible. Ironické je, e 50 let po jeho smrti pouívala
enevská biblická spoleènost jeho starý tiskaøský lis a jeho dùm k výrobì
Biblí ve velkém. Bible je dnes dostupná v daleko více jazycích ne kterákoli
jiná kniha.
Historická pøesnost Bible. Slavný idovský archeolog Nelson Glueck
mluví o témìø neuvìøitelnì pøesné historické pamìti Bible, konkrétnì tam,
kde je posílena archeologickými fakty.4 William F. Albright, veobecnì uznávaný jako jeden z nejvìtích archeologù, prohlásil:
Pøehnaná skepse ve vztahu k Bibli, kterou se vyznaèovaly významné historické koly osmnáctého a devatenáctého století a která
se v urèitých fázích pravidelnì znovu objevuje, byla postupnì diskreditována. Jeden objev za druhým prokazují pøesnost nesèetných
detailù a vedou k rostoucímu uznání hodnoty Bible jako historického zdroje.5
Sir William Ramsay, povaovaný za jednoho z vùbec nejvìtích archeologù, proel vzdìláním v nìmeckém historickém skepticismu poloviny 19. století, a proto nevìøil v historickou spolehlivost novozákonních spisù. Jeho
archeologická zkoumání ho vak pøivedla k poznání, e skepticismus není
na místì. Jeho postoj proel hlubokou zmìnou. O Lukáovi  autorovi Lukáova evangelia a Skutkù apotolských  Ramsay øíká: Luká je prvotøídní
historik mìl by být zaøazen mezi nejvìtí historiky.6
V mnoha konkrétních bodech archeologie pøesnost Bible potvrzuje.7
Skeptici pøesnost Bible v øadì bodù zpochybòovali, vìtinou na základì neexistujících nezávislých dùkazù (mylný názor zaloený na argumentu, e
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neexistují dùkazy opaku), avak poté zjistili, e dalí archeologické objevy
odhalily dùkazy pro biblický popis událostí.8
Vìdecká pøesnost Bible. Nìkolik pøíkladù: zemì je kulatá (Iz 40,22);
zemì visí v prostoru bez jakékoli opory (Jób 26,7); hvìzd je bezpoèet9 (Gen
15,5); kolobìh vody; moøské proudy;10 reprodukce ivoèichù podle druhù;11
mnoho náhledù na zdraví a hygienu,12 stravování,13 fyziologii (jako tøeba
význam krve, napø. Lv 17,11); první a druhý termodynamický zákon (napø. Iz
51,6) a mnoho dalích vìcí.14
Prorocká pøesnost Bible. Bible øíká, e pøesné pøedpovídání událostí je
v Boí kompetenci. Bùh øekl:
Co se stalo na poèátku, oznámil jsem pøedem, z mých úst to
vylo, ohlásil jsem to; náhle jsem zasáhl a stalo se to. Pøestoe jsem
vìdìl, jak jsi zatvrzelý, e tvá íje je elezná spona a tvé èelo z bronzu, oznamoval jsem ti vechno pøedem; døíve ne co nastalo, jsem ti
to ohlaoval, abys neøíkal: »To udìlala má modláøská stvùra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu pøíkaz.« (Iz 48,3-5).
V jiných náboenských knihách by èlovìk marnì hledal jedinou øádku
pøesného proroctví, ale Bible obsahuje mnoho konkrétních proroctví. McDowell uvádí pouze ve vztahu k Jeíi 61 proroctví. Mnohé z nich, jako tøeba
místo, èas a zpùsob svého narození, zradu, druh smrti, pohøeb atd., nemohl
Jeí sám nijak ovlivnit. McDowell také dùkladnì dokumentuje 12 podrobných a konkrétních proroctví ohlednì Týru, Sidonu, Samaøí, Gázy a Akalónu, Moábu a Amónu, Petry a Edómu, Théb a Memfidu, Ninive, Babylona,
Chorazin  Betsaidy  Kafarnaum, Jeruzaléma a Palestiny. Ukazuje, e tato
proroctví nejsou post-dikcí (tj. nebyla napsána a po události).
Pravdìpodobnost, e by se vechny tyto vìci uskuteènily náhodou, je
prakticky nulová. Pouze svévolní ignoranti (2 Petr 3,5) by mohli popírat, e
tato proroctví musela pocházet od Boha.
Zulechující vliv Bible. Poselství Bible pozvedlo krvelaèné barbary
na britských ostrovech k civilizaci. Je základem anglického zvykového práva,
americké Listiny práv a také ústav velkých demokracií jako je Spojené království, Spojené státy, Kanada, Austrálie a Nový Zéland.
Bible byla inspirací pro nejvzneenìjí literární díla  z mnoha uveïme
napø. Shakespeara, Miltona, Popea, Scotta, Coleridge a Kiplinga  a umìlcù
jako Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael a Rembrandt. Bible inspirova-

Existuje Bùh?

17

la vynikající hudbu Bacha, Händela, Haydna, Mendelssohna a Brahmse.
A odmítnutí biblického pohledu na svìt Západem se odrazilo v úpadku krásy
v umìní.15
Poselství Bible promìòuje i dnes. Animistické kmeny na Filipínách jsou
jetì dnes osvobozovány od strachu a bývalí kanibalové v Papui  Nové
Guineji a na Fidi ijí nyní v míru díky evangeliu.
Naprostá poctivost Bible. Kdosi øekl: Bible není knihou, jakou by èlovìk dokázal napsat, i kdyby chtìl, ani knihou, jakou by èlovìk chtìl napsat,
i kdyby to dokázal. Bible nevzdává èest èlovìku, ale Bohu. Bibliètí lidé jsou
hlinìnými nádobami a jsou vylíèeni i se vemi
svými chybami. Na pozadí jejich høínosti a nevìrnosti jasnì záøí Boí svatost a vìrnost.
Dokonce i u hrdinù víry (id 11) jsou zaznamenána jejich selhání, vèetnì Noeho (Gen 9,2024), Mojíe (Num 20,7-12), Davida (2 Sam 11),
Elijáe (1Kr 19), a Petra (Mat 26,74). Na druhé
stranì jsou nepøátelé Boího lidu èasto chváleni
 napøíklad Artaxerxes (Neh 2), Derjave Médský
(Dan 6) a Julius (Sk 27,1-3). To pøesvìdèivì dosvìdèuje, e Bible nebyla psána z lidské perspektivy.
Poselství Bible promìòuje ivoty. V San
Franciscu kdysi vyzval nìjaký mu Dr. Harryho
Evangelium promìnilo ivot Ironsidea k debatování na téma Agnosticismus16
pøírodních národù.
versus køesanství. Dr. Ironside souhlasil, ovem
s jednou podmínkou  e mu agnostik nejprve
podá dùkaz o tom, e agnosticismus je natolik pøínosný, aby stál za obhajování. Dr. Ironside vyzval agnostika, aby mu pøedvedl aspoò jednoho mue,
který býval vyvrhelem (opilcem, zloèincem apod.) a aspoò jednu enu ze
dna spoleènosti (napø. prostitutku), kteøí dosvìdèí, e byli ze svého potupného postavení vysvobozeni agnostickou filosofií. Dr. Ironside pøislíbil pøivést
do debaty stovku muù a en, kteøí byli slavnì vysvobozeni vírou v evangelium, jemu se agnostik vysmíval. Skeptik poté svou výzvu k debatì s Dr.
Ironsidem stáhl.
Poselství Bible sceluje ivoty zlomené høíchem, který nás oddìluje od
naeho Stvoøitele. Oproti tomu agnosticismus a ateizmus ivoty nièí, stejnì
jako vechny filosofie namíøené proti Bohu.
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Dalí dùkazy pro biblického Boha - Stvoøitele
Veobecná tendence vech vìcí k rozkladu ukazuje, e vesmír musel být
na poèátku nataen. Není odvìký. To je zcela v souladu s výrokem: Na
poèátku stvoøil Bùh nebe a zemi (Gen 1,1).
Zmìny, pozorovatelné u ivých organismù, nenasvìdèují tomu, e by
ivé organismy mohly samy vzniknout nìjakým pøirozeným, evoluèním procesem. Evoluce z molekuly v èlovìka vyaduje, aby nìjakým zpùsobem vznikaly nové sloité genetické programy nebo informace. Mutace a pøirozený
výbìr vak vedou naopak ke ztrátì informací.
Zkamenìliny neprokazují oèekávané pøechody od jednoho základního
druhu organismu k dalímu. To je mocným dùkazem proti pøesvìdèení, e
ivé organismy vznikly samy v prùbìhu dlouhých èasových období.
Dùkazy o tom, e vesmír je relativnì mladý, jsou také v rozporu
s pøesvìdèením, e vechno vzniklo samo bìhem miliard let. Protoe jde o
události vysoce nepravdìpodobné, dlouhé èasové období zastávané materialisty je zdánlivì nevyhnutelné.
Tradice stovek pùvodních obyvatel po celém svìtì  napøíklad pøíbìhy o
globální potopì - podporují biblický popis dìjin, stejnì tak jako lingvistické a
biologické dùkazy o blízkosti vech lidských ras.
Exploze vìdomostí o sloitých funkcích bunìk a orgánù ukázala, e vìci
jako systém srálivosti krve nemohly vzniknout pouhým sledem náhodných
zmìn. Instrukce èi informace, které urèují sloité uspoøádání ivých organismù, nejsou uloeny pøímo v molekulách (jako je tomu u krystalù), ale pøicházejí zvenèí. To ve vyaduje inteligentního Stvoøitele, který zdaleka pøesahuje nai vlastní inteligenci.
Mýtus ateizmu a vìdy
V dnení dobì se mnozí domnívají, e vìda stojí proti Bohu. Ateisté
tento názor podporují tvrzením, e jejich smýlení je vìdecké. Tímto tvrzením pouze pøekrucují vìdu, aby z ní vylouèili Boha. Ve skuteènosti vak vìda
zaèala vzkvétat teprve poté, co v Evropì díky íøícímu se vlivu reformace
zakoøenil biblický pohled na stvoøení. Prvotní pøedpoklady, které umonily
vìdecký pøístup ke zkoumání svìta  napø. e stvoøený vesmír je skuteèný,
jednotný, pochopitelný a zkoumatelný  vycházely z Bible. Uznávají to dokonce i odborníci na dìjiny, kteøí se ke køesanství nehlásí, napø. Loren Eiseley.17 Témìø kadé odvìtví vìdy bylo proto zaloeno, spoluzaloeno nebo
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dramaticky posunuto vpøed vìdci, kteøí vìøili biblickému záznamu o stvoøení
a potopì.18 I dnes je mnoho vìdcù, kteøí Bibli vìøí.19
Je to vìda?
Vìda nám dala mnoho podivuhodných vìcí: èlovìka na Mìsíci, levné
potraviny, moderní medicínu, elektøinu, poèítaèe atd. Ke vem tìmto úspìchùm bylo tøeba provádìt pokusy v reálném èase, vyvozovat závìry z jejich
výsledkù a provádìt dalí pokusy, aby se tyto mylenky ovìøily. Vývody èi
závìry zde úzce souvisí s danými pokusy a èasto zde zbývá málo prostoru
pro spekulaci. Tomuto druhu vìdy se øíká vìda empirická a je to vìda, která
nám pøinesla mnoho hodnotných pokrokù prospìných lidstvu.
Je tu vak jetì jiná vìda, která se zabývá minulostí a øíká se jí vìda
historická nebo vìda o pùvodu. Kdy jde o zjiování minulých událostí, má
vìda svá omezení, protoe nelze provádìt pøímé pokusy na událostech minulosti a historie se nemùe opakovat. Ve vìdì o pùvodu se závìry o minulosti
tvoøí na základì pozorování provádìných v souèasnosti. Pokusy, které lze
provádìt v souèasnosti a které se vztahují k minulosti, jsou èasto dosti omezené, take závìry vyadují znaènou dávku dohadù. Èím vzdálenìjí minulost, tím delí je øetìzec pouitých závìrù, tím víc je dohadù a tím víc zùstává
prostoru pro to, aby dané závìry ovlivnily i nevìdecké faktory  jako tøeba
náboenská víra (èi nevíra) vìdce. Take to, co je pøedkládáno jako vìda
v souvislosti s minulostí, je moná jen o málo více ne vìdcùv osobní pohled
na svìt. Rozpory mezi vìdou a náboenstvím vznikají právì v této vìdì
historické  nikoli ve vìdì empirické. Mnozí jsou nanetìstí mateni respektem, jaký si svými úspìchy získala empirická vìda, take si myslí, e tvrzení
vìdy zaloená na domnìnkách o pùvodu mají stejnou váhu.
V historické vìdì nevedou ke sporùm ani tolik pøítomné doklady, jako
závìry vyvozené o minulosti. Vìdci, kteøí vìøí záznamùm Bible, která se prohlauje za Boí Slovo,20 docházejí k jiným závìrùm ne ti, kteøí Bibli ignorují. Svévolné popírání Boího Slova (2 Petr 3,3-7) je u koøenù mnohých neshod nad historickou vìdou.
Kdo stvoøil Boha?
Skeptici se køesanù ptají: Jestlie Bùh stvoøil vesmír, kdo stvoøil Boha?21
Bùh je vak definován jako nestvoøený tvùrce vesmíru, take otázka Kdo
stvoøil Boha? je stejnì nelogická jako otázka S kým je enatý starý mládenec?
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EMPIRICKÁ

VÌDA

HISTORICKÁ

VÌDA

Nároènìjí tazatel by se moná zeptal: Jestlie vesmír musí mít pøíèinu,
proè tedy nemusí mít svou pøíèinu Bùh? A jestlie Bùh nemusí mít pøíèinu,
proè by mìl vesmír potøebovat pøíèinu? Logika následujících výrokù je nesporná:
 Ve, co má poèátek, má pøíèinu22
 Vesmír má poèátek
 Proto má vesmír pøíèinu
Je dùleité zdùraznit slova co má poèátek. Vesmír musí mít pøíèinu,
protoe mìl nìkde poèátek, jak si ukáeme níe. Bùh narozdíl od vesmíru
nemìl ádný poèátek, take pøíèinu mít nemusí. Einsteinova veobecná relativita, podpoøená mnoha pokusy, navíc prokazuje souvislost èasu s hmotou a
prostorem. Samotný èas proto vznikl souèasnì s hmotou a prostorem na
poèátku vesmíru. Protoe Bùh je podle definice tvùrcem celého vesmíru, je
také tvùrcem èasu. Není proto omezen dimenzí èasu, který stvoøil, take
nemá ádný poèátek v èase. Proto nemá  a nemusí mít  pøíèinu.
Naproti tomu existují pádné dùkazy o tom, e vesmír svùj poèátek mìl.
To lze vidìt napøíklad na termodynamických zákonech, nejzákladnìjích
zákonech fyziky:
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1. zákon: Souhrn hmoty a energie ve vesmíru je konstantní.
2. zákon: Energie vyuitelná pro konání práce se vyèerpává, èili entropie23 roste k maximu.
Je-li tedy celkové mnoství hmoty a energie limitováno a mnoství pouitelné energie se zmenuje, nemùe vesmír existovat od vìkù, jinak by byl
u vyèerpal vechnu pouitelnou energii a dosáhl stavu, kterému se øíká
tepelná smrt. Vechny radioaktivní atomy by se kupøíkladu rozpadly, teplota v kadé èásti vesmíru by byla stejná a vekerý pohyb by ustal. Nejlepím
øeením proto je, e vesmír musel být stvoøen se spoustou pouitelné energie
a nyní se postupnì vyèerpává.24
Co vak kdy tazatel uzná, e vesmír mìl svùj poèátek, ale neuzná, e by
musel mít pøíèinu? Je pøece samozøejmé, e vìci, které mají poèátek, mají
také pøíèinu  to nikdo ve svém srdci vánì nepopírá. Kdyby byl popøen
zákon pøíèiny a dùsledku, vekerá vìda, historie a uplatòování zákona by se
zhroutily.25 Vesmír se také nemohl sám zapøíèinit  nic toti nemùe stvoøit
samo sebe, protoe by to muselo existovat døíve ne to vzniklo, co je logicky
absurdní.

celková energie (1. zákon)

energie vesmíru

pokles vyuitelné energie (2. zákon)

tepelná
smrt

pozorované období

èas

Mnoství vyuitelné energie ve vesmíru stále klesá, co je jasným dùkazem,
e mìla poèátek.
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Shrnutí
 Je prokazatelné, e vesmír (vèetnì èasu jako takového) mìl nìjaký
poèátek.
 Je nesmyslné vìøit, e by nìco mohlo zaèít existovat bez pøíèiny.
 Vesmír proto musí mít pøíèinu, jak uèí Genesis 1,1 a Øímanùm 1,20.
 Bùh jako tvùrce èasu je sám mimo èas. Nemìl tedy ádný poèátek
v èase, existoval vdycky, a proto nemusí mít pøíèinu.26
A se díváme z jakéhokoli hlediska  z hlediska biblických dùkazù, nebo
neuvìøitelnì sloitých, uspoøádaných informací v ivých organismech, nebo
z hlediska pùvodu vesmíru  víra ve vemocného, vevìdoucího Boha Stvoøitele, jak ho zjevuje Bible, nejene dává smysl, ale je také jediným reálným
vysvìtlením.
Køesan zná Boha!
Pro skuteèného køesana není o Boí existenci pochyb. Bible øíká:
Ti, kdo se dají vést Duchem Boím, jsou synové Boí. Nepøijali
jste pøece Ducha otroctví, abyste opìt propadli strachu, nýbr pøijali
jste Ducha synovství, v nìm voláme: Abba, Otèe! Tak Boí Duch
dosvìdèuje naemu duchu, e jsme Boí dìti. (Ø 8,14-16).
Bible zde øíká, e køesané mají s Bohem osobní vztah. To je svìdectvím
tìch, kdo si uvìdomili svou høínost v oèích nejvyího Boha i hrozné následky svého høíchu, èinili ze svých høíchù pokání a pøijali Boí odputìní,
umonìné skrze Jeíovu smrt a vzkøíení. Vichni takoví opravdoví køesané obdreli Boího Ducha, take mají jistotu, e jsou Boími dìtmi. Ti také
vìdí, e mají vìèný ivot. (1 Jan 5,13).
Mimobiblické dùkazy o Bohu  Stvoøiteli
1. Pøírodní zákony
Pro vechny soustavy hmoty a energie platí veobecná tendence vyèerpávání.27 Dostupná energie je rozptýlena a organizovanost se ztrácí. Bez
naprogramovaného mechanismu nebo inteligentního zásahu smìøují i otevøené soustavy28 od øádu k chaosu, od informace ke stavu bez informace a
k nií dostupnosti energie. To je dùvod, proè teplo pøechází pouze z teplejího tìlesa na chladnìjí a proè sluneèní energie nezpùsobí rùst suchého
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klacku (narozdíl od zelené rostliny, která obsahuje specifický, pøedprogramovaný mechanismus, který energii usmìròuje k vytváøení specifické struktury.
Aplikujeme-li to na vznik prvního ivota, vyluèuje to jakoukoli monost
vzniku specifické struktury bez toho, e by na hmotu pùsobila vnìjí informace. Aplikováno na celý vesmír, o nìm je známo, e smìøuje k tepelné
smrti (tj. od kosmu k chaosu), pak to znamená zásadní rozpor s tvrzením
od chaosu ke kosmu samo od sebe, které je jádrem evoluèní filozofie.29
Vesmír proto musel být na poèátku nataen a nemohl existovat od
vìènosti. K tomu je nutný nìjaký èinitel mimo vesmír, který by ho natáhl 
stejnì jako se nemohou samy natáhnout hodiny!
2. ivé organismy
Sledované zmìny u ivých organismù míøí opaèným smìrem, ne je evoluce od prvoka k èlovìku (makro-evoluce).
Selekce genetických informací pøítomných v dané populaci (napø. komáøi odolní vùèi DDT) vede u této populace ke ztrátì genetických informací.
Komár odolný vùèi DDT je pøizpùsoben prostøedí, v nìm se DDT vyskytuje,
ale populace tím ztratila geny obsaené u komárù, kteøí vùèi DDT odolní
nebyli, protoe tito komáøi vymøeli, a proto nepøedali dále své geny. Pøirozený výbìr a pøizpùsobování tudí vede ke ztrátì genetických informací.
Z teorie informací a velkého mnoství pokusù a pozorování víme, e
mutace (kopírování chyb) nemají schopnost zpùsobit nárùst informací a funkèní sloitosti.30 Namísto toho  v souladu s dokázanými vìdeckými principy
úèinku náhodné zmìny na tok informací  pùsobí pøi pøenosu genetické
informace umy a tím informaci nièí.31 Není proto pøekvapením, e tisíce
lidských chorob se pojí s mutacemi.
Úbytek genetických informací (zpùsobený mutacemi, selekcí/adaptací/
rozdruováním a vymíráním) je v souladu s pojetím pùvodní stvoøené genové banky - s poèáteèním vysokým stupnìm rozmanitosti, která se od té doby
zmenuje.
Protoe sledované mikro zmìny  jako resistence bakterií vùèi antibiotikùm nebo resistence hmyzu vùèi insekticidùm  smìøují z hlediska informací dolù, nebo v nejlepím pøípadì horizontálním smìrem, nemohou se
nahromadit tak, aby zpùsobily zmìny, jaké vyaduje makro evoluce (tj.
smìrem ke sloitìjím organismùm), a to bez ohledu na èasové rozmezí.32
Tyto malé zmìny se v hodinách biologie mylnì pouívají jako dùkazy
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evoluce, a pøesto nemohou být extrapolovány tak, aby vysvìtlovaly evoluci
od améby k èlovìku. Bylo by to toté, jako tvrdit, e pokud neziskový podnik
bude prokazovat kadý rok jen malé ztráty, pak po dostateèném poètu let
nakonec vykáe zisk. Sledované zmìny vak dobøe zapadají do modelu stvoøení/pád.
3. Zkamenìliny
Aèkoli Darwin oèekával, e dojde k nálezùm miliónù zkamenìlin pøechodných stádií, nenaly se ádné, a na malou diskutabilní hrstku. Na písemný dotaz, proè jeho kniha o evoluci neobsahovala ilustrace pøechodných
stádií, odpovìdìl evolucionista Dr. Colin Patterson z Britského muzea pøírodní historie takto:
Naprosto souhlasím s vaí poznámkou o nedostatku pøímých
ilustrací evoluèních mezièlánkù v mé knize. Kdybych o nìjakých
vìdìl, a ji ijících nebo ze zkamenìlin, urèitì bych je do knihy
zaøadil. Navrhujete, e by mìl být vyuit nìjaký umìlec, který by
takové mezièlánky vyobrazil, ale odkud by mìl èerpat informace? Já
sám bych mu je nemohl poctivì poskytnout, a kdybych to mìl ponechat na jeho umìlecké pøedstavivosti, nebylo by to vùèi ètenáøi zavádìjící?
Text knihy jsem napsal pøed ètyømi lety. Kdybych ji mìl psát
teï, myslím, e by to byla dost odliná kniha. Gradualismus je pojetí,
kterému vìøím, a to nejen pro autoritu Darwina, ale také proto, e
mne k tomu vede mé vlastní chápání genetiky. Pøesto je tìké odporovat Gouldovi a lidem z Amerického muzea, kdy tvrdí, e nejsou
ádné zkamenìliny mezièlánkù. Já sám se jako paleontolog také
zaobírám filosofickými otázkami urèování výchozích forem u fosilních záznamù. Píete, e bych mìl alespoò ukázat fotografii zkamenìliny, z ní vechny typy organismù pochází. Øeknu to na rovinu  neexistuje ani jedna zkamenìlina, za kterou by se èlovìk mohl
bezvýhradnì postavit.33
Dokonce ani Archaeopteryx, èasto uvádìný mezièlánek mezi plazem a
ptákem, neprokazuje ádné známky toho klíèového pøechodu mezi upinou
a opeøením nebo nohou a køídlem. Aèkoli je samozøejmì moné nadále udrovat víru v evoluci na základì pøesvìdèení o nepozorovatelných mechanis-
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mech,34 dùkazy takto soustavného nedostatku pøedvídaných evoluèních pojítek
v globálním mìøítku hovoøí mocnì ve
prospìch biblického stvoøení, bez ohledu na jakékoli argumenty o tom, jak a
kdy se mohly utváøet zkamenìliny.
4. Otázka stáøí
Dùkazy pro mladou zemi/vesmír
jsou samy o sobì dùkazem pro biblické
stvoøení, protoe naturalistická evoluce,
pokud by vùbec byla moná, by vyado- Umìlecká pøedstava archaeopteryxe.
vala vìky. O tom, e vesmír je relativnì
mladý,35 existují mnohé dùkazy, jako napøíklad slábnutí zemského magnetického pole, vèetnì rychlých paleomagnetických zvratù,36 køehké organické
molekuly ve zkamenìlinách, údajnì mnoho miliónù let starých,37 nedostateèné mnoství hélia v atmosféøe,38 nedostateèné mnoství soli v moøi,39 uhlík
C14 v údajnì milióny let starém uhlí a ropì (viz 4. kapitola), zkamenìliny
kmenù prostupujících vrstvami, je údajnì pøedstavují mnoho miliónù let,
vzájemné proloení nesousledných geologických vrstev,40 malý poèet pozùstatkù supernov,41 magnetická pole u chladných planet a mnoho dalích
(viz 4. kapitola).
Uplynulý èas, pøesahující do minulosti dále ne ná vlastní ivot, není
moné pøímo zmìøit, take vekeré argumenty pro dlouhý nebo krátký vìk
jsou nutnì nepøímé a závislé na pøijetí pøedpokladù, na nich se nevyhnutelnì zakládají.
Argumenty o mladé zemi vysvìtlují skuteènost, e na mnoha zkamenìlinách se vyskytují zachovalé mìkké èásti. Pro existenci takovýchto zkamenìlin je nutné rychlé uloení a rychlé ztvrdnutí okolního nánosu. Pozorování
napøíklad vícenásobných geologických vrstev a kaòonù, je vznikly v nedávné dobì za katastrofických podmínek, naznaèuje, e zakoøenìný názor o
pomalém a postupném vývoji v dlouhém èase se mùe znaènì mýlit.42
5. Kulturnì-antropologické dùkazy
Stovky povìstí pùvodních národù celého svìta o globální potopì, z nich
kadá má spoleèné rysy s biblickým popisem událostí, poskytují dùkazy o
pravdivosti tohoto popisu. Rozíøené, i kdy ne tolik, jsou i zprávy o dobì,
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kdy nastalo rozptýlení jazykù. Lingvistické a biologické dùkazy nedávno
odhalily genetickou blízkost vech lidských ras (viz 18. kapitola), co odpovídá nedávnému vzniku z malého populaèního zdroje. To popírá døíve
rozíøené pøesvìdèení, e se charakteristické rysy lidských ras vyvinuly bìhem dlouhých období izolace. Molekulární studie nasvìdèují, e v relativnì
nedávné dobì poskytla jediná ena mitochondrickou DNA, z ní vznikly sekvence u vech dnes ijících lidí.43 Takový dùkaz se sice dá do evoluèního
modelu nacpat, pøímo z nìj vak nevyplývá. Zato je v naprostém souladu
s biblickým stvoøením.
6. Plánovitost a sloitost
Jsou známy neuvìøitelnì sloité koordinované biologické systémy, u nich
by jakkoli ménì koordinované, ménì funkèní, jednoduí uspoøádání bylo
pouze pøítìí.44 Jako pøíklad uveïme mechanismus sráení krve, bièík bakterií (uívaný jako pohon), techniku fotosyntézy a pøemìnu housenek v motýly
bìhem zakuklení. U ivých organismù je takových pøíkladù víc ne dost.
Nejviditelnìjím dùkazem inteligentního stvoøení pak mùe být ohromná sloitost lidského mozku, jeho tvoøivost a síla abstraktního uvaování a
jeho kapacita, daleko vyí, ne by vyadovalo pouhé pøeití.
Na molekulární úrovni  uspoøádání charakteristické pro ivé organismy
je diametrálnì jiné ne tøeba uspoøádání krystalu. Funkce konkrétního proteinu napøíklad závisí na poøadí, v jakém jsou uspoøádány jeho sloky. Kódovaná informace potøebná k vygenerování tìchto sekvencí není vlastní chemickým vlastnostem tìchto sloek (jako je tomu u struktury krystalu), je
vloena zvenèí.

Velmi komplexní pøemìna z housenky pøes kuklu v motýla popírá evoluèní pøemìnu
po (malých) krocích jako vysvìtlení jeho existence.
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Pøi reprodukci vzniká pøedem naprogramovaný vzorec tím, e se informace potøebná pro vznik ivého organismu otiskuje do fyzických látek, a to
ze systémù stejné (nebo vìtí) sloitosti (v mateøském organismu/organismech), které vznikly obdobnì. Není znám ádný spontánní fyzikálnì-chemický proces, který by bez pøedprogramovaného mechanismu vytváøel takovéto
sekvence nesoucí informace  to vyaduje úèast vnìjí inteligence.
Nejlogiètìjím závìrem z tìchto pozorování je, e to byla vnìjí inteligence, je stála za ohromnou poèáteèní zásobu biologických informací ve
formì stvoøených populací plnì funkèních organismù.45 Taková inteligence
daleko pøesahuje inteligenci lidskou  opìt v souladu s pojetím Boha, jak ho
pøedkládá Bible.

Jakmile zachytíme
sebemení kódovaný signál,
jsme si jisti, e pochází od
myslících bytostí, protoe
kódovaná informace
nemùe vzniknout
náhodou.

Informace
zakódovaná v kadé
buòce by vyplnila mnoho
kniních svazkù... Ale
pøesto jsme si jisti, e
ádná myslící bytost
nestvoøila ivot...
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hlavnímu èiniteli, který zpùsobil vznik nìèeho.
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Mylenku pulzujícího vesmíru íøili ateisté jako Carl Sagan a Isaac Asimov, aby se vyhnuli
nutnosti poèátku, který by je dovedl ke Stvoøiteli. Zákony termodynamiky vak nìco takového vyluèují - kadý z takového domnìlého cyklu by vyèerpával více a více pouitelné energie. To by znamenalo, e cyklus by se neustále prodluoval, zpìt do minulosti by tedy byl
stále kratí. Takové cyklické opakování by tedy mohlo mít nekoneènou budoucnost, ale
nikoli minulost. Kromì toho je ve vesmíru pøíli málo hmoty na to, aby její gravitace zastavila rozpínání, a neznáme ani ádný mechanismus, který by umonil nový velký tøesk po
velkém krachu.
Nìkteøí fyzikové nás ujiují, e kvantová mechanika tento princip pøíèiny a následku naruuje a dokáe vytvoøit nìco z nièeho, ale nemají pravdu. Teorie, e vesmír vznikl kvantovou
fluktuací, pøedpokládá, e je tu nìco, co mùe fluktuovat. Jejich kvantové vakuum obsahuje znaèný potenciál hmoty a antihmoty, není tedy nièím. Pokud dále neexistuje pøíèina,
nemáme vysvìtlení, proè vznikl tento konkrétní vesmír v této konkrétní dobì, a proè se tu
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místo nìho neobjevila dejme tomu koèka nebo banán. Tento vesmír nemùe mít ádné
vlastnosti, které by vysvìtlovaly jeho pøednostní vznik, protoe dokud nevnikl, nemohl mít
vùbec ádné vlastnosti.
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