
 I. HLEDÁNÍ BOHA - 2. Odporuje věda víře v Boha?

 Existují pouze dvě možná vysvětlení, jak vše co existuje, vzniklo. Až do nedávné doby lidé 
věřili, že vše stvořil inteligentní a všemohoucí Bůh. Z hlediska trvání lidské historie byla teprve 
nedávno mezi lidmi rozšířena víra ve “vědecké“ vysvětlení, totiž, že vše stvořila slepá náhoda – 
evoluce.   Pokud si myslíte, že vědci prokázali,  že Bůh neexistuje, tak Vás musím zklamat. Nic 
takového se nestalo a ani se nikdy nestane.  Podstatou vědy je totiž zkoumání toho, co lze vidět, 
slyšet,  cítit, čeho se lze dotknout, co lze změřit, zvážit atd., jinými slovy zkoumání  hmotného světa 
a procesů v něm probíhajících. Jakýkoliv vědecký důkaz, který má prokázat neexistenci Božské 
bytosti, má stejnou hodnotu  asi jako svědectví sovětského kosmonauta Jurije Gagarina, že Boha 
tam nahoře nikde neviděl. Tedy nulovou hodnotu. Bůh je totiž duch. Nelze jej vidět, změřit nebo 
zvážit atd. To co dělají mnozí vědci je, že se snaží používat vědecké důkazy  na podporu své víry,  
nikoliv vědy, že Bůh neexistuje. Tuto svou víru pak suverénně servírují společnosti jako hotovou 
věc,  jako něco, co je nezvratně prokázáno. Ti,  co nepřijímají  víru těchto “vědců” v neexistenci 
Boha, jsou nahlížení jako osoby méně inteligentní a naivní. Nenechte se mystifikovat a manipulovat 
takovými vědci a vědou. Na druhou stranu, je pravdou, že věda nemůže vědeckými důkazy ani 
prokázat existenci Božské bytosti, a to ze stejných důvodů, jaké jsem uvedl výše. Proto i víra v 
Boha  bude  vždy  vírou.  Jednou  jsem  slyšel  od  pana  Sergheie  Corcimaru,  vědce  v  oboru 
mikrobiologie,  podobné přirovnání: “Věda je jako automobil, který Vás doveze až k domu, ale do 
patra s ním nevyjedete.” K tomu potřebujete výtah, v našem případě víru. Od stejného vědce   jsem 
slyšel, že k existenci vesmíru a člověka v něm je zapotřebí takové množství konstant (neměnných 
veličin), které musí současně existovat, že pravděpodobnost samovolného vzniku vesmíru slepou 
náhodou  je  stejně  vysoká  asi  jako  pravděpodobnost,  že  se  dítě  se  zavázanýma  očima  dokáže 
pokaždé trefit šípem do středu vzdáleného terče.

Věda může dovést člověka pouze do určitého místa. Dále lze pokračovat pouze vírou, buďto 
vírou, že Bůh existuje nebo vírou, že Bůh neexistuje. Uvedu několik příkladů: 

1)  Existence hmoty. V přírodě lze pozorovat, že hmota netrvá věčně.  Nikde v přírodě a ani ve 
vesmíru však nelze pozorovat přirozený mechanismus, kdy hmota samovolně vznikne z ničeho. 
Odkud se  vzala   veškerá hmota ve vesmíru? Máme dvě možnosti. Můžeme věřit tomu, že slepou 
náhodou  (evolucí)  samovolně  vznikla  z  ničeho  nebo  můžeme  věřit,  že  ji  záměrně  stvořil 
inteligentní  Bůh, který je Pánem nad hmotou a dal ji řád   a   zákony. Která víra je rozumnější?   

2)  Existence  fyzického  života. Nikde  v  přírodě  a  ani  ve  vesmíru  nelze  pozorovat  přirozený 
mechanismus, kdy  fyzický život samovolně (evolucí) vznikne z neživé hmoty. Život pochází zase 
jen z dřívějšího života. Odkud se ale vzal první fyzický život ve hmotném vesmíru? Máme dvě 
možnosti. Můžeme věřit tomu, že slepou náhodou (evolucí) samovolně vznikl z neživé hmoty nebo 
můžeme věřit, že jej záměrně stvořil živý inteligentní Bůh, který mu dal řád a zákony. Která víra je 
rozumnější?    

3) Existence lidí, různých druhů rostlin a  živočichů. Nikde v přírodě nelze pozorovat mechanismus 
makroevoluce, tj. že by se jeden rostlinný nebo živočišný druh slepou náhodou (evolucí) samovolně 
vyvinul z jiného druhu. Lidé, rostliny a zvířata   se množí každý podle svého druhu.  Odkud se ale 
vzali první lidé, všechny druhy rostlin a zvířat  na zemi?  Máme dvě možnosti. Můžeme věřit tomu,  
že se slepou náhodou samovolně vyvinuly makroevolucí  nebo  můžeme věřit, že je záměrně stvořil  
inteligentní Bůh, který jim dal řád a zákony. Která víra je rozumnější? (Jediné, co lze v přírodě 
pozorovat  jsou  mechanismy  “mikroevoluce”  působící  odlišnosti  v  rámci  téhož  druhu.  Např. 
křížením lze získat různé rasy psů. Makroevoluce je však něco úplně jiného.) 

4)  Existence  zákona  kauzality.  Všude  ve  vesmíru  platí  princip  příčiny  a  následku  adekvátního 
příčině.  I  vesmír  je následkem, který svědčí  o tom, že jeho příčina je  ještě  větší,  než samotný 



vesmír. Máme dvě možnosti. Můžeme věřit tomu, že příčinou vysoce zorganizovaného vesmíru je 
slepá náhoda (evoluce)   nebo můžeme věřit, že jej záměrně stvořil všemohoucí, inteligentní Bůh a 
dal mu řád a zákony. Podobně, člověk je následkem, který svědčí o tom, že jeho příčina je ještě 
větší,  než je on sám. Opět máme dvě možnosti.  Můžeme věřit tomu, že příčinou inteligentního 
člověka, který má svědomí, schopnost a potřebu věřit, milovat, odpouštět, touhu po věčnosti, dobru, 
spravedlnosti  a  poznání  pravdy,  a  který  má  smysl  pro  krásu,  je  slepá  náhoda  (evoluce)   nebo 
můžeme věřit, že jej záměrně stvořil všemohoucí, inteligentní Bůh ke svému obrazu a dal mu řád a 
zákony.  Která víra je rozumnější? 

Římanům 1:19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 20 Jeho 
věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí 
o jeho díle, takže nemají výmluvu. (EB)

Na okraj výše uvedeného zmíním několik zpráv z medií a můj komentář k nim:  

Dne 20.11.2010 byl na strance technet.idnes.cz publikován článek: “Váš mozek je složitější, 
než všechny počítače světa a internet dohromady“. Článek je o studii výzkumníků  ze Stanfordské 
univerzity v USA. Tým Stephena Smitha, profesora molekulární a buněčné fyziologie za použití 
nové snímací a zobrazovací techniky zjistil, že lidský mozek obsahuje přes 125 bilionů synapsí. 
Jedna synapse má  v průměru tisícinu milimetru a každá z nich je spíše mikroprocesorem, než 
obyčejným přepínačem.  Umí  informace  ukládat  i  zpracovat.  Jedna  synapse  obsahuje  tisícovky 
přepínačů  o  velikosti  molekul.  Jediný  lidský  mozek  tak  obsahuje  více  přepínačů,  než  všechny 
počítače, routery a internetová spojení na Zemi. K tomu já uvádím, že lidský mozek a celá lidská 
bytost se reprodukují na podkladě genetické informace obsažené ve dvou nepatrných buňkách. Je 
toto vše výsledkem slepé náhody (evoluce)?  Slepá a neinteligentní náhoda (evoluce) vymyslela 
inteligentní genetický kód? Vymyslela inteligentního člověka, který je složitější,  než cokoliv, co 
vyprodukoval samotný inteligentní člověk?  Já tomu nevěřím, protože toto dílo svědčí o tom, že 
jeho příčina je ještě větší, než je  dílo samotné.

Dne 02.06.2006 byl na stránce novinky.cz  publikován článek: “První bylo vejce, až pak 
přišla slepice, tvrdí britští vědci“. Podle tohoto článku britští vědci konečně vyřešili spor, co bylo 
první.   Podle  profesora  Johna  Brookfielda,  specialisty  na  evoluční  genetiku  z  Nottinghamské 
univerzity, žijící organismus uvnitř vejce  by měl tutéž DNA jako slepice, do níž by měl vyrůst.  
“Tudíž první žijící jedinec, o němž bychom mohli jednoznačně prohlásit, že patří k tomu a tomu 
druhu,  musel  být  ve  vejci,“  vysvětlil  Brookfield  listu  The  Times.  S  tímto  názorem souhlasí  i  
profesor David Papineau, specialista na filozofii vědy z londýnské King's College. Podle něj první 
slepice pochází z vejce,  což prý dokazuje,  že slepičí  vajíčka byla před slepicemi.  “Podle mého 
názoru jde o slepičí vejce, pokud je uvnitř slepice. Pokud by vejce snesl klokan a z něho se vyklubal 
pštros, tak by také šlo o pštrosí vejce a ne klokaní,“ prohlásil Papineau.

Dne 15.07.2010 byl na stránce relax.lidovky.cz  publikován článek: “Byla první slepice nebo 
vejce?  Britští  vědci znají  odpověď“. Podle tohoto článku se britským vědcům podařila vyřešit 
legendární  záhada,  co  bylo  první.  “Dlouho  všichni  věřili,  že  první  bylo  vejce,  teď  ale  máme 
vědecký důkaz, který naznačuje, že první byla slípka,“ uvedl Colin Freeman, vědec z univerzity v 
britském  Sheffieldu.  Vědci  zkoumali  složení  vaječné  skořápky  a  její  formování.  Zaobírali  se 
zejména proteinem ovocleidin-17, o jehož přítomnosti ve skořápkách i vaječnicích slepic se vědělo 
už dříve. “Zjistili jsme, že protein zřejmě urychluje tvorbu vápníku,“ vysvětluje Freeman. A vajíčko 
bez proteinu ovocleidin-17 nemůže vzniknout. Proto jsou vědci přesvědčeni, že nejprve byla slepice 
a pak vejce. 

Z uvedeného je patrné, že i vědci, kteří odmítají existenci Boha, pracují s vírou. Jejich vírou 
je, že se vše vyvinulo samo (evoluce) a problémem je, že důkazy interpretují tak, aby to odpovídalo  



jejich víře v evoluci.  Svým závěrům pak neváhají dát punc definitivní pravdy.  Spor o prvenství je 
konečně vyřešen. Vejce bylo jednoznačně první. Slepice pochází z vejce a to je důkaz, že slepičí 
vejce bylo dříve, než slepice. Tímto způsobem se však nelze dopátrat pravdy. Současně to ukazuje 
na deformaci myšlení podstatné části  vědců. Horší  je pak  deformace myšlení studentů a žáků, 
kterým je nevědecká evoluční věrouka nalévána do hlavy a mystifikace lidí, kteří  vědcům věří. 
Ještě horší je pak dopad   evoluční   věrouky, která činí z lidí zvířata, na  lidskou morálku, v jejímž 
duchu se pak lidé k sobě jako zvířata chovají.  Teprve, když se k vědě přistupuje bez předsudku 
víry, lze vypozorovat mechanismy, jako je snad ten, jehož se týká proteinu ovocleidin-17, bez něhož 
slepičí vejce nemůže vzniknout a který je přítomný jak ve skořápce, tak i v organizmu slepice. 
Pokud se tento mechanismus podaří jednoznačně dokázat, pak i z hlediska vědy bude prokázáno, že 
první byla slepice. Jelikož genetický materiál se v průběhu života živočicha nemění, musela by v 
takovém případě slepice buďto existovat věčně, nebo by ji musel stvořit Bůh, ale v žádném případě 
by nemohla vzniknout evolucí. Jelikož vesmír má počátek, je zřejmé, že ani slepice není věčná a že 
má také počátek. Při vyloučení evoluce zbývá v takovém případě pouze jediný závěr z vědeckého 
hodnocení důkazů, a tím je Bůh jako jediná rozumná příčina  všeho, co existuje: 

Genesis 1:21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se 
zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22 
A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na  
zemi." (EB)

S ohledem na  uvedené příklady, je můj závěr  takový, že je rozumné věřit, že Bůh existuje. 

A co Vy?  Přemýšlíte o tom, jak je tento svět důmyslně sestrojen? Jaká je Vaše víra ohledně  
příčiny  jeho existence? O jaké  rozumné důvody a důkazy  se opírá  Vaše  víra?   Pokud hledáte  
odpovědi na své otázky ohledně víry a Boha, rád Vám s tím pomůžu.  E-mail: hodanko@volny.cz ,  
mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        

revize 05.02.2013

Poznámka: Vědeckou argumentaci na téma existence Boha  od pana Sergheie Corcimaru, vědce v  
oboru  mikrobiologie,  naleznete  na  mých  webových  stránkách  www.vir  avboha.cz   ,   v  sekci  
přednášky pod pořadovým číslem 12.
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