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„Na počátku stvořil Bůh nebe a Zemi.“ (Ge-
nesis 1:1) Stvořitel Bůh, nikoli velký třesk.

„Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ...“
—Genesis 1:27

Všichni lidé pocházejí z Adama. V zahradě 
Eden Eva a Adam zhřešili proti Bohu, a tak 
je Bůh proklel – s nimi pak i celý vesmír.

„Hřích přišel na svět skrze jediného člověka 
a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila 
na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.“ 
—Římanům 5:12

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím 
darem je věčný život v Kristu Ježíši, na-
šem Pánu.“—Římanům 6:23

Všichni jsou poddáni smrti, „neboť všichni 
zhřešili,“ (Římanům 3:23) ale Ježíš na kříži 
zaplatil plné výkupné – jak to mohl učinit 
jen Svatý Bůh – pro ty, kdo vyznávají své 
hříchy.

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jmé-
no, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se ne-
narodili, jen jako se rodí lidé, jako děti po-
zemských otců, nýbrž se narodili z Boha.“
—Jan 1:12-13

„Neboť Jeho věčnou moc a božství, které 
jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa 
vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže 
nemají výmluvu.“—Římanům 1:20



1.  JAK VZNIKL VESMÍR?

Aby si na tuto základní otázku člověk odpověděl, 
vkládá veškerou svou víru v kosmologii. Jenže kosmo-
logie není ani věda, je to pouhá filozofie. To znamená, 
že člověk musel vynalézt určité smyšlené faktory, aby 
jeho teorie fungovaly – jako jsou např. Temná energie, 
Temná hmota a Inflace, což jsou naprosto vymyšlené 
věci. Pro žádnou z nich neexistuje sebemenší skuteč-
ný laboratorní důkaz. Žádný! Také se tvrdí, že záření 
kosmického mikrovlnného pozadí je dosvitem velké-
ho třesku, tudíž se předpokládá, že přichází ze všech 
směrů. Přesto se jeví tak, že je spojen s orbitální rovi-
nou planet naší Sluneční soustavy!

2.  JAK MŮŽE „NIC“ EXPLODOVAT?

Podle příběhu o velkém třesku nejprve nebylo „nic“ 
a  to poté explodovalo! Když říkám „nic“, nemyslím 
tím ani vakuum, dokonce ani hmotu, žádnou energii, 
žádný prostor, žádný čas, nic. Zkrátka nic!

Podle Stephena Hawkinga otázka vzniku vesmíru ani 
neexistuje. On tvrdil, že to začalo všemi představi-
telnými – a možná i nepředstavitelnými – způsoby. 
Na otázku „proč jsme tady“ jednoduše odpovídá, 
že Vesmír sám vybírá ty dějiny, které vedou k těmto 
podmínkám.1 To znamená, že Vesmír se vytvořil sám 
– žádný Stvořitel neexistoval. To ovšem nedává žádný 
smysl.

3.  JAK SE UTVOŘILY HVĚZDY A GALAXIE?

Není znám žádný přírodní zákon (fyzika), který 
umožňuje hvězdám vzniknout původně z mračen 
plynu, která měla pocházet z Velkého třesku. Aby 
mohly hvězdy takto naturalisticky2 vzniknout, musí 
být porušena základní fyzika, nebo se musí vymyslet 
neznámé věci – temná hmota – se správnými vlast-
nostmi. Bez toho to zkrátka nejde.

1.   www.nature.com/news/2006/060619/full/060619-6.html 
Bylo navrženo, že explodující hvězda může stlačit mračno 
plynu, ale to se dá sotva kvalifikovat jako vhodné vysvětlení 
prvotního vzniku hvězd.

2. 

4.  JAK TO, ŽE „ABSOLUTNÍ STÁŘÍ“ VŠECH HORNIN da-
toVANÝCH UHLÍKEM-14 JE NIŽŠÍ NEŽ 56 000 LET?

Prakticky všechny horniny obsahující uhlík, včetně 
anorganických minerálů nalezených na Zemi za po-
sledních 40 let, obsahují uhlík-14. Proč tomu tak je? 
Po 100 000 letech by už neměl existovat žádný. Říká 
se, že Země je stará 4,5 miliardy 
let. Uhlí, o kterém se předpo-
kládá, že je staré alespoň 
30 milionů let, bylo 
podle evolučních před-
pokladů datováno pomocí 
uhlíku-14 na pouhých 45 000 
let. Diamanty, které jsou čistým 
uhlíkem a mají být staré alespoň 1 mi-
liardu let, byly datovány uhlíkem-14 na pouhých 55 
700 let. Miliony a miliardy let musí být špatně. S po-
užitím biblických předpokladů jsou tyto věky kratší 
než 5 000 let.

5.  JAK SE URČUJE ABSOLUTNÍ STÁŘÍ FOSILIÍ?

Evoluční příběhy nám říkají, že miliony fosilií v se-
dimentárních vrstvách, nalezených po celé Zemi, 
dávají data v linii, podle níž se za poslední 3 miliar-
dy let mikrobi vyvinuli v člověka. Je však nemožné 
určit absolutní stáří jakékoli zka-
meněliny. Musí být datována 
podle sedimentů, ve kterých 
se nachází. A jak se datují 
sedimentární vrstvy? Pod-
le fosilií, které se v nich 
nacházejí – to je ale kru-
hové uvažování! A i když 
se k  ‚datování‘ sedimentů 
používají radioaktivní mine-
rály (v  souvisejícím vulkanickém 
materiálu), musí se učinit neověřitelné předpoklady. 
Ale ani tak spolu různé metody obvykle nesouhlasí.

6.  PROČ NEBYLA EVOLUCE POZOROVÁNA?

Nelze pozorovat, natož dělat experimenty s tím, co 
se stalo v minulosti. Profesor Richard Dawkins řekl: 
„Evoluce byla pozorována. Jen nebyla pozorována ve 
chvíli, kdy právě probíhala.“3 Což samozřejmě nedává 
smysl.

       Prof. Richard Dawkins

7.  JAK VZNIKLY SPECIFICKÉ KOMPLEXNÍ KÓDOVANÉ 
INFORMACE V DNA NÁHODNĚ?

Jednobuněčné organismy mají ve 
své DNA mnohem méně informa-
cí než člověk. Pokud se složitost 
vyvinula z méně složitého, musely 
být přidávány informace. Prof. Ri-
chard Dawkins byl požádán, aby 
uvedl nějaký takový příklad (viz: 
creation.com/dawkins-stumped). Žádný neuvedl, 
a  ani nemohl, protože taková evoluce neprobíhá. 
Informace pocházejí výhradně z inteligentní mysli, 
nikoli z náhodných procesů. Když se DNA kopíruje, 
informace se v drtivé většině ztrácejí, nepřidávají se.

Evolucionisté také tvrdí, že i samotný systém uklá-
dání kódované informace DNA se „vyvinul“. Přesto 
žádný kódovací systém (jako je např. psaný jazyk) ni-
kdy nevznikl jinak než inteligentním návrhem. Navíc 
DNA je nejhustší systém ukládání informací, jaký ve 
vesmíru známe! Molekuly samy nedokáží napsat kód. 
Evoluce při vysvětlování takových věcí totálně selhává.

8.  JAK VZNIKL ŽIVOT NÁHODNĚ Z NEŽIVÝCH
CHEMIKÁLIÍ?

A nakonec ten největší problém, který vůbec existuje. 
Nikdo neví, jak by mohl život vzniknout z neživých 
chemikálií. Tvrdit něco jiného je naprostá hloupost.

Bill Moyers dělá rozhovor s Richardem Dawkinsem, 3. 12. 
2004, síť PBS
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Nenechte SE TEDY zmást. POKUD se OPRAVDU podíváme na různé argumenty podporující evoluci, UVIDÍME, že jsou ČISTĚ pošetilé.


