
    Vědecké důkazy      
 o Bohu



Nexistujeme  jen tak, 
ale z nějaké příčiny!



Příčina naší existence 
 je vně našeho času a 

prostoru! 



Začátek, který 
vytvořil náš svět, se 

jeví jako nositel 
organizace! 



Začátek světa vypadá 
jako něco rozumného  
(účelnost) a vůči nám 
zcela nelhostejného! 



Stephen Hawking 
Stručná historie času

   “Vesmír a zákony přírody se zdají 
být velice jemně přizpůsobené  ... 
Může to sloužit jako důkaz 
Božího stvořitelského plánu a 
výběru přírodních zákonů, nebo 
jako důkaz ve prospěch silného 
antropického principu."



5. Jak objasnit dokonalost 
uspořádání a krásu vesmíru?

• Vesmír ohromuje představivost. 



     Jsem překvapen, že ani jedno z hlavních 
náboženství se nepodívalo na vědu a neřeklo: “A je 
to lepší, než jsme si mysleli! Vesmír je mnohem víc, 
než co říkali naši proroci, grandioznější, jemnější, 
elegantnější”... Náboženství staré, či nové, které by 
položilo důraz na vznešenost vesmíru, kterou 
odhaluje současná věda, by mohlo inspirovat tolik 
obdivu a hluboké úcty, kolik se nesnilo ani 
obvyklým vyznáním víry. 

Carl Sagan 
 Bledě modrá tečka 



   " Nevěřím v osobního Boha ... jestli 
je ve mně něco náboženské, tak je to 
nekonečný obdiv vůči    struktuře 
světa, kterou má věda moc odhalit.” 

Albert Einstein



• Vesmír ohromuje představivost. 
• Vesmír je elegantní – není v něm náhodných 

detailů a ani nic, co by mohlo být lepší. 

5. Jak objasnit dokonalost 
uspořádání a krásu vesmíru?



       "Bůh nehraje v kostky" by mělo 
být přeloženo jako: "náhoda není 
podstatou všech věcí".

Richard Dawkins vysvětluje 
okřídlená slova Einsteina 

God Delusion 



• Vesmír ohromuje představivost. 
• Vesmír je elegantní – není v něm náhodných 

detailů a ani nic, co by mohlo být lepší. 
• Je doslova unikátní – nakolik může posoudit 

věda, nic jiného by nefungovalo! 

5. Jak objasnit dokonalost 
uspořádání a krásu vesmíru?



  "Co mě opravdu zajímá, je, měl-li 
Bůh jakoukoliv jinou volbu při 
stvoření světa." znamená: "Mohl  
vesmír vzniknout nějak jinak?"

Richard Dawkins vysvětluje 
okřídlená slova Einsteina

God Delusion 



• Vesmír ohromuje představivost. 
• Vesmír je elegantní – není v něm náhodných 

detailů a ani nic, co by mohlo být lepší. 
• Je doslova unikátní – nakolik může posoudit 

věda, nic jiného by nefungovalo!   
• Věda  nemůže nijak vysvětlit, odkud se vzala 

ta dokonalost a krása... 
• ... Jak  neví, jak se to stalo, že můžeme vidět a 

obdivovat se jim!  

5. Jak objasnit dokonalost 
uspořádání a krásu vesmíru?



"Například,  bylo by 
možné předpokládat, že 
naše sluneční soustava je 
typická, avšak typickým 
místem ve vesmíru je 
nějaká intergalaktická 
díra, ze která není vidět 
žádnou hvězdu."

(Max Tegmark, 
kosmolog, Massachusetts 
Institute of Technology, 
Cambridge, USA) 



Závěry:
• Je  něco  vně našeho prostoru a času, čemu 

vděčíme za existenci!
• Z nějakého důvodu stvořilo a složitě 

uspořádalo vesmír…
• … nejelegantnějším, jediněčně–dokonalým 

způsobem!
• Věda o tom něčem  toho může vědět málo, 

pokud nepočítáme konstatování toho, že...
• … bez absolutně všeho,  tím  provedeného,  my 

bychom nyní prostě nebyli!



   "V přírodě vidím grandiózní 
uspořádání, které můžeme chápat jen 
částečně, a i to by mělo vzbuzovat u 
myslícího člověka pocit pokory."     

Albert Einstein



" Ten pocit, že za vším ověřitelným 
zkušeností je něco, co přesahuje naše 
chápání, jehož krása a propracovanost se 
k nám dostanou jen nepřímo a jako slabý 
odraz, to je religiozita. V tomto smyslu já 
jsem věřící."

Albert Einstein



Jak naložit s tímto poznáním?

• Pokusit se svést vše na štěstí? Ale proč a jak?
• Proč a jak předpokládat, že svět, ve kterém není 

nic náhodné, vznikl náhodou?
• Měl bych, klanějíce se před vznešeností, krásou 

a smysluplnosti vesmíru ...
• … zároveň  věřit, že nakonec je nesmyslný a 

bezcílný?



Konečně, kde je větší smysl, naděje 
a perspektiva?   

• V naivním předpokladu, že jsme navždy uvízli  
v hromadě důležitých, ale nezodpovězených 
otázek, nebo ...

• V závratné myšlence, že musí být Někdo  velmi 
moudrý a mocný, jehož láska k nám je ještě 
větší, než vesmír?
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Je zajímavé, že kdyby to bylo čistě 
vědecké dilema,  

věda by si bezpodmíněčně zvolila 
evangelium!



Takže kde je větší smysl, naděje a 
perspektiva? 

• V naivním předpokladu, že jsme navždy uvízli  
v hromadě důležitých, ale nezodpovězených 
otázek, nebo ...

• V závratné myšlence, že musí být Někdo velmi 
moudrý a mocný, jehož láska k nám je ještě 
větší, než vesmír?



Jahve, náš Pane,  jak mocné je tvé jméno po 
celé zemi! Znovu a znovu promlouvá o tvé 
vznešenosti, vyšší nežli nebesa,...Při pohledu na 
tvé nebe, dílo tvých prstů,  na měsíc a hvězdy, 
jež jsi upevnil,... co je vůbec smrtelník, že na 
něj pamatuješ,  Adamův syn, že ho navštěvovat 
ráčíš?...Jahve, náš Pane,  jak mocné je po celé 
zemi tvé jméno! (Jeruzalémská Bible)

Žalmy 8:2, 4, 5, 10
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