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AKÉ SÚ HLAVNÉ LOGICKÉ A VEDECKÉ DÔVODY,
KTORÉ VEDÚ ĽUDÍ K TOMU, ABY VERILI V BOHA?
4. KÓD DNA INFORMUJE, PROGRAMUJE SPRÁVANIE
BUNKY

Akákoľvek inštrukcia, akékoľvek učenie, akékoľvek školenie si
vždy vyžaduje určitý zámer. Každý, kto napíše inštrukčný manuál,
ho píše s určitým cieľom. Vedel si, že v každej jednej bunke tvojho
tela sa nachádza podrobný inštrukčný kód, veľmi podobný
miniatúrnemu počítačovému programu?
Možno vieš, že počítačový program sa skladá z jednotiek a núl,
napr: 110010101011000. Spôsob, akým sú tieto čísla usporiadané,
komunikuje počítačovému programu, čo má robiť. Kód DNA v
našich bunkách je podobný. Skladá sa zo štyroch prvkov, ktorým

dali vedci skratky A, T, G a C. V ľudskej bunke sú usporiadané asi
takto: CGTGTGACTCGCTCCTGAT atď. A teraz si predstav, že v
každej ľudskej bunke sa nachádzajú tri miliardy takýchto
„písmen“!!!
Tak ako ty dokážeš nastaviť svoj telefón tak, aby na ňom
zazvonil budík, aj DNA vydáva inštrukcie bunke. DNA je program
zložený z troch miliárd písmen, ktorý vydáva bunke povel, ako sa
má správať. Je to veľmi obsažný „inštrukčný manuál“.13

Prečo je to také zvláštne? Človek si musí položiť otázku: Ako sa
tento informačný program dostal do každej bunky ľudského tela?
Toto nie sú obyčajné chemické prvky. Toto sú prvky, ktoré
vydávajú inštrukcie a ktoré veľmi detailným spôsobom kódujú,
ako sa má telo človeka vyvíjať.
Prirodzené biologické príčiny nie sú dostačujúcim vysvetlením
existencie programovaných informácií. Takéto podrobné inštrukcie
jednoducho nemôžu existovať bez toho, aby ich niekto
cieľavedome skonštruoval.
5. VIEME, ŽE BOH EXISTUJE, LEBO SA S NAMI SNAŽÍ
NADVIAZAŤ VZŤAH. NEUSTÁLE JE VOČI NÁM
INICIATÍVNY A SNAŽÍ SA O TO, ABY SME PRIŠLI K NEMU.
V minulosti som bola presvedčená ateistka. A ako mnohým
ateistom, aj mne liezlo na nervy, ako mohli ľudia veriť v Boha. Čo
poháňa ateistov, aby strávili toľko času, pozornosti a energie
vyvracaním niečoho, čomu ani neveria, že existuje? Prečo to robia?

Keď som ešte bola ateistka, svoje konanie som pripisovala snahe
pomôcť tým úbohým ľuďom, ktorí prepadli sebaklamu či
náboženským bludom… aby som im vysvetlila, že ich nádej je
založená na úplne nesprávnej báze. Ale ak mám byť čestná, musím
uznať, že som mala ešte jeden motív. Keď som kládla náročné
otázky tým, čo verili v Boha, hlboko vo svojej duši som bola
zvedavá, či ma dokážu presvedčiť o opaku. Súčasťou mojej „misie“
bolo oslobodiť sa od otázky Boha. Ak by som veriacim jasne
dokázala, že sa mýlia, celý problém by som mohla zmietnuť zo
stola a konečne by som mohla začať žiť slobodne.
Neuvedomovala som si však to, že dôvod, prečo ma toľko
zamestnávala otázka existencie Boha, bol ten, že ma k tomu „tlačil“
samotný Boh. Prišla som k presvedčeniu, že Boh chce byť poznaný.
Stvoril nás s tým zámerom, aby sme ho poznali. Obklopil nás
dôkazmi o sebe a neustále pred nás stavia otázku o svojej
existencii. Nedokázala som uniknúť myšlienkam o tom, že čo ak
Boh naozaj je. Dokonca aj v deň, keď som sa rozhodla túto
skutočnosť uznať, moja modlitba začala slovami: „OK, vyhral si…“
Je možné, že ateistom tak veľmi prekáža viera ľudí v Boha preto,
lebo Boh sa s nimi aktívne usiluje nadviazať vzťah.
Podobnú skúsenosť majú aj iní. Malcolm Muggeridge, ľavicový
filozof a spisovateľ, napísal: „Mal som pocit, že napriek svojmu
hľadaniu niekto hľadal mňa.“ C. S. Lewis si spomína: „Sotva som svoju
myseľ odtrhol od svojej práce, noc čo noc som cítil trpezlivé, neúprosné
dobiedzanie toho, koho som ja tak zúfalo nechcel stretnúť. Vzdal som sa a
uznal som, že Boh je Boh; kľakol som si a modlil som sa: a možno som bol
v tom momente najskľúčenejším a najzdráhavejším konvertitom
Anglicka.“
Lewis po tom, čo spoznal Boha, napísal knihu Zaskočený
radosťou. Ani ja som nemala žiadne očakávania, keď som uznala, že
Boh existuje. Avšak počas nasledujúcich mesiacov som s úžasom
spoznávala, ako veľmi ma miluje.

