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AKÉ SÚ HLAVNÉ LOGICKÉ A VEDECKÉ DÔVODY,
KTORÉ VEDÚ ĽUDÍ K TOMU, ABY VERILI V BOHA?
Nebolo by skvelé, keby ti niekto jednoducho predložil jasné
dôkazy o existencii Boha? Žiadne myknutie plecom. Žiadne výroky
typu: „Jednoducho tomu musíš veriť.“ Nuž, tu je pokus o úprimné a
otvorené vysvetlenie dôvodov, ktoré nasvedčujú tomu, že Boh
skutočne existuje.
Začnime však niekde inde. Každý dôkaz sa dá prekrútiť alebo
„racionálne“ vysvetliť, ak sa daný človek vopred rozhodne neveriť
mu. Je to podobné, ako keď niekto odmieta veriť tomu, že človek
stúpil na Mesiac. Nezáleží na tom, koľko informácií mu predložíš –
satelitné zábery kozmonautov prechádzajúcich sa po Mesiaci,
rozhovory s nimi, kamene z Mesiaca… – jeho názor sa nezmení.
Všetky dôkazy sú bezcenné –– pretože tento človek je presvedčený, že
ľudia na Mesiaci nikdy neboli.
Keď ide o možnosť existencie Boha, Biblia hovorí, že je mnoho
ľudí, ktorí síce videli dostatok dôkazov, predsa však popierajú pravdu
o Bohu.1 Naopak tým, ktorí chcú poznať Boha, ak existuje, Boh
hovorí: „Budete ma hľadať a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým
srdcom, dám sa vám nájsť.“

Skôr než sa pozrieš na fakty, ktoré podporujú existenciu Boha,
polož si nasledujúcu otázku: „Ak Boh skutočne existuje, naozaj ho chcem
poznať?“ Ak áno, zamysli sa nad týmito dôvodmi…
1. KOMPLEXNOSŤ NAŠEJ PLANÉTY POUKAZUJE NA
CIEĽAVEDOMÉHO STVORITEĽA, KTORÝ VESMÍR NIELEN
STVORIL, ALE HO AJ DODNES RIADI.
Je množstvo príkladov, ktoré poukazujú na to, že vesmír
nevznikol náhodou. Uvádzame len niektoré z nich:

Zem… Jej rozmery sú dokonalé. Veľkosť Zeme a jej
zodpovedajúca gravitačná sila udržiava tenkú vrstvu dusíkatých a
vodíkových plynov, ktorá sa rozprestiera len do výšky cca. 70 km nad
povrchom Zeme. Keby bola Zem menšia, jej atmosféra by nebola
vhodná pre život, ako napr. planéta Merkúr. Keby bola Zem väčšia, jej
atmosféra by obsahovala voľný vodík, ako je to na Jupiteri. Zem je
jediná známa planéta, čo má atmosféru a skladá sa z takej zmesi
plynov, aká je vhodná pre existenciu rastlinného, živočíšneho a
ľudského života.
Zem sa nachádza v ideálnej vzdialenosti od Slnka. Všimni si
napríklad teplotné výkyvy: je to zhruba od -35 do +50 °C. Keby naša
Zem bola o niečo ďalej od Slnka, všetci by sme zamrzli. A keby bola
bližšie? Zhoreli by sme. Čo i len nepatrný rozdiel v pozícii Zeme voči
Slnku by život na našej planéte znemožnil. Zem tak zotrváva v
ideálnej vzdialenosti od Slnka, pričom sa okolo neho otáča rýchlosťou
takmer 90 000 km/hod. Okrem toho sa Zem otáča aj okolo svojej
vlastnej osi, čím sa patrične ohrieva a schladzuje celý povrch Zeme
každý deň.

Aj náš Mesiac má správnu veľkosť a vzdialenosť od Zeme.
Pôsobením jeho gravitácie vznikajú dôležité javy ako príliv, odliv a
iné pohyby. Vďaka nim vody oceánov nestagnujú, zároveň im však
zabraňujú v tom, aby sa vyliali a zaplavili pevninu.4
Voda… Je bez farby, vône, chuti, a predsa by bez nej žiadny živý
tvor nedokázal prežiť. Organizmus rastlín, živočíchov i ľudí sa skladá
prevažne z vody (približne dve tretiny ľudského organizmu tvorí
voda). Všimni si, že vlastnosti vody jedinečne vyhovujú pre život:
Voda má nezvyčajne vysoký bod varu a mrazu. Umožňuje nám žiť
v prostredí s rozkolísanou teplotou, pričom v nás udržiava stálu
telesnú teplotu cca. 36,6 °C.
Voda je univerzálnym rozpúšťadlom. Vďaka tejto vlastnosti sa
rôzne chemické látky, minerály a živiny dostávajú do každej časti
nášho tela, aj do tých najmenších krvných vlásočníc.
Voda je zároveň chemicky neutrálna. Bez toho, aby ovplyvnila
zloženie prvkov, ktoré prenáša, umožňuje vstrebávanie potravy, liečiv
a minerálov, ktoré potom naše telo ďalej spracúva.
Voda má jedinečné povrchové trenie. Preto napríklad voda v
rastlinách môže tiecť smerom nahor, proti smeru pôsobenia
gravitačnej sily, čím prináša životne dôležité živiny aj do najvyššieho
konárika toho najvyššieho stromu.
Voda zamŕza zhora nadol a vznáša sa, takže ryby môžu žiť aj v
zime. Deväťdesiatsedem percent všetkých vôd Zeme tvoria oceány.
Na našej Zemi však existuje systém, ktorý filtruje z vody soľ a potom
túto vodu rozširuje po celej planéte. Vďaka vyparovaniu morská voda
zbavená soli vytvára oblaky, ktoré dáva vietor do pohybu, aby
zavlažovali pevninu dostatočným množstvom vody pre vegetáciu,
živočíchy i ľudí. Tento zložitý systém purifikácie a zásobovania –
systém recyklovanej a opäť použitej vody – udržuje život na celej
planéte.

