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S³owo teleologia wywodzi siê od s³owa telos,
oznaczaj¹cego zamiar lub cel. Kwestia
dotyczy projektanta, który realizowa³ swoje
zamiary, i tam gdzie widzimy pewne
cele/zamiar mo¿emy przypuszczaæ ¿e te
rzeczy zosta³y stworzone z okrelonego
powodu. Innymi s³owy sam projekt zawiera w
sobie potrzebê istnienia projektanta. Przez
ca³y czas instynktownie tworzymy takie
skojarzenia. Ró¿nica pomiêdzy Wielkim
Kanionem a Gór¹ Rushmore jest oczywistajedno jest zaprojektowane, a inne nie. Wielki
Kanion w oczywisty sposób zosta³
uformowany w niezamierzonym, naturalnym
procesie, podczas gdy Góra Rushmore w
zamierzonym dzia³aniu istoty wiadomejprojektanta. Gdy na pla¿y, podczas spaceru
znajdziemy zegarek, nie wnioskujemy ¿e czas i
zbieg okolicznoci stworzy³y zegarek.
Dlaczego? Poniewa¿ dostrzegamy w nim
oczywiste przejawy pewnego projektuistnieje dla jakiego celu, przekazuje
informacje, w swojej budowie jest specyficznie
z³o¿ony itd. W zakresie nauki projekt nie jest
uznawany nigdy za co spontanicznego;
zawsze wskazuje na projektanta, a im
wspanialszy projekt, tym znakomitszy
projektant. Zatem, bior¹c pod uwagê
za³o¿enia samej nauki, widzimy ¿e
wszechwiat potrzebowa³ jeszcze
znamienitszego projektanta
(ponadnaturalnego projektanta).
Argument teleologiczny ma zastosowanie do
ca³ego wszechwiata. Jeli projekty wskazuj¹
na projektanta, a wszechwiat przejawia cechy

projektu, to musia³ byæ zaprojektowany.
Oczywiste jest to, ¿e ka¿de ¿ycie w historii
wiata zosta³o stworzone w szczególnie
z³o¿ony sposób. Jeden fragment DNA
musia³by byæ spisany w ca³ym wydaniu
Encykopedii Brytanika. Umys³ ludzki zawiera w
przybli¿eniu 10 bilionów gigabajtów pamiêci.
Poza istotami ¿yj¹cymi na tym wiecie, ca³y
wszechwiat wydaje siê byæ zaprojektowany
do ¿ycia. Dos³ownie setki warunków musi byæ
spe³nionych, aby mog³o istnieæ ¿ycie na
ziemi- dos³ownie wszystko, pocz¹wszy od
gêstoci masy wszechwiata do dzia³añ
sejsmicznych, wszystko dobrze uregulowane,
aby ¿ycie mog³o trwaæ. Przypadkowe
dzia³anie poprawnego funkcjonowania tych
rzeczy jest niewyobra¿alne. Maj¹c zatem
wiadomoæ wielkoci projektu, trudno jest
wierzyæ, ¿e jestemy wynikiem przypadku. W
rzeczywistoci, niedawne nawrócenie na teizm
najbardziej zagorza³ego ateisty/ filozofa
Antoniego Flewa by³o w du¿ej mierze
podyktowane s³usznoci¹ tego argumentu.
W odniesieniu do przejawów Bo¿ej obecnoci,
argument teleologiczny szczególnie
eksponuje braki teorii ewolucji. Ruch
Inteligentnego Projektu w nauce wskazuje na
teoriê informacji w systemach ¿yciowych i
pokazuje, ¿e przypadkowoæ nie potrafi
wyt³umaczyæ z³o¿onoci funkcjonowania
¿ycia. W rzeczywistoci nawet pojedyncza
komórka ma tak z³o¿on¹ budowê, ¿e bez
jednoczesnego udzia³u wszystkich jej
poszczególnych czêci sk³adowych nie
mog³aby przetrwaæ. Oznacza to zatem, ¿e jej

czêci nie mog³y rozwin¹æ siê przez
przypadek. Darwin dostrzega³, ¿e pewnego
dnia oka¿e siê to problemem, przygl¹daj¹c siê
chocia¿by budowie oka ludzkiego. Nie
wiedzia³, ¿e nawet stworzenia
jednokomórkowe s¹ zbyt z³o¿one w swojej
budowie by ich funkcjonowanie móc
wyt³umaczyæ bez udzia³u stworzyciela!
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Jeli masz jakie pytania lub chcesz
dowiedzieæ siê wiêcej na temat biblijnego
chrzecijañstwa prosimy o skontaktowanie siê
z nami:
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(wejcie w bramie od ul. Broniewskiego)
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