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Slovo pro každý den 
Výběr z webových stránek http://www.spkd.cz/ 

 
O SPKD 

Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam. Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo 
psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale stávalo se i nástrojem pro prosazování vlastních am-
bicí a mocenské síly. V současné konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním světě než na 
pevných a skutečných hodnotách, se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí na závaz-
nosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I přesto zde 
máme Slovo, které je vždy pravdivé a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od Boha, 
který nám ukazuje svoji velikou lásku a proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám Boží 
Slovo často poradí ve sporném okamžiku našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží Slo-
vo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží Slovo dává pokoj. Dopřejte si tedy na našich strán-
kách každodenní zamyšlení nad Božím Slovem a nechte ho proudit do svého srdce. Nechť 
přinese pokoj a radost vám všem. 
 
 

Věda potvrzuje pravdivost Bible 
Dodatky V. Dostála 

 
Věda potvrzuje pravdivost Bible (1) 
6. říj 2017; 1. Mojžíšova 1:1 „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
 

Tvrzení, že skutečná věda a Bible stojí proti sobě, prostě není pravdivé. Pokud je jedna 
šance k miliónu, že Bůh, nebe a peklo jsou skutečné, nechceš to vědět? Konec konců, jednoho 
dne zemřeš, a co potom? Navíc, jestliže jsou tvé děti a vnoučata stále více vystavovány 
myšlenkám nevěřících učitelů, nechceš umět odpovídat na jejich otázky, když přijdou ze 
školy, a nechceš jim ukázat cestu správným směrem? Víš co? Věda dokazuje, že Bible je 
pravdivá! V několika následujících dnech o tom budeme mluvit. 

1) Bible nám říká, že se Země vznáší ve vesmíru. Byly doby, kdy lidé věřili, že Země je 
umístěna na velikém zvířeti nebo obrovi. Vážně! Ale praotec Jób tisíc pět set let před Kristem 
řekl: „On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem“ (Jób 26:7, B21). Zamysli se 
nad tím – nemůžeš pověsit svůj klobouk na nic! Faktem je, že vědě trvalo až do roku 1650 
našeho letopočtu, než zjistila, že Země skutečně na ničem nevisí. 

2) Bible nám říká, že Země se skládá z atomů. „Ve víře chápeme, že Božím slovem byly 
založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného“ (Židům 11:3). Věda teprve 
v posledních letech zjistila, že všechno, co vidíme, se skládá z věcí, které nevidíme, totiž 
z neviditelných atomů. Ale Bible, napsaná před více než dvěma tisíci lety, říkala, že to tak je. 
Bible nepotřebuje vědu, aby dokazovala, že je něco pravda. Ale stává se, že se to děje. 
 
 
Věda potvrzuje pravdivost Bible (2) 
7. říj 2017; „Ten, který sídlí nad obzorem země … ten, který nebesa jak závoj roztahuje 
a napíná je jako stan k obývání.“    Izajáš 40:22 
 

Bible nám říká, že Země je kulatá. „Ten, který sídlí nad obzorem země…“ (Izajáš 40:22). 
Slovo „obzor“ pochází z hebrejského slova, které může být přeloženo jako „okruh“. Kniha 
Izajáš byla napsána přibližně sedm set let před narozením Krista. To je nejméně tři sta let 
předtím, než Aristoteles ve své knize O nebi naznačil, že Země by mohla být koule. O dva 
tisíce let později, v době, kdy vědci věřili, že Země je plochá, inspirovalo Písmo Kryštofa 
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Kolumba, aby podnikl plavbu kolem světa. Kolumbus si zapsal: „Byl to Pán, kdo mi tu 
myšlenku vložil do mysli. Cítil jsem nad sebou jeho ruku. Není pochyb o tom, že inspirace 
přišla od Ducha svatého, protože mě utěšoval paprsky úžasného světla ze svatého Písma“ 
(z deníku Kryštofa Kolumba, z poznámek o objevení Nového světa). 

Bible nás učí i oceánografii. V devatenáctém století Mattew Fontaine Maury, nazývaný 
„otec moderní oceánografie a námořní meteorologie“, četl Davidova slova o mořských 
stezkách (viz Žalm 8:9) a řekl: „Jestliže Bůh řekl, že existují stezky v moři, najdu je.“ A právě 
jemu vděčíme za objev teplých a studených oceánských proudů. Jeho kniha o oceánografii je 
dodnes základním textem o tomto předmětu a na univerzitách se stále používá.  
Takže až příště potkáš někoho, kdo bude zpochybňovat přesnost Písma, laskavě se na něj 
usměj a řekni mu: „Věda potvrzuje, že Bible je pravdivá.“ 

Pod pojmem „nebesa“ rozumějme „kosmický prostor.“ Kosmický prostor vykazuje 

napětí. Neexistuje místečko, kde by tento prostor byl nějak zkrabatěn či zmuchlán nebo 
překládán jako arch balicího papíru. Kosmický prostor je napnutý podobně jako stěna stanu. 
Je rozprostraněn, roztažen do tří na sobě kolmých směrů. Je v něm dostatek místa pro stovky 
miliard galaxií se stovkami miliard hvězd, pro prachově plynná mračna, pro kvasary a jiné 
kosmické objekty a hlavně pro vakuum, které zaujímá mnohonásobně více místa než ty 
objekty! Toto je vědecké poznání našeho milénia, jež ovšem bylo známo už Izajášovi! 
 
 
Věda potvrzuje pravdivost Bible (3) 
8. říj 2017; Jób 38:35 „Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“  
 

Bible předpověděla také moderní telekomunikaci. Zní ti to neuvěřitelně? Jestli ano, pak se 
zamysli nad tímto veršem: „Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“ 
(Jób 38:35). Patnáct set let před Kristem v knize Jób Bůh řekl, že světlo může být posláno 
a projevit se v řeči. A víš, že také veškeré elektromagnetické záření – od rádiových vln až po 
rentgenové – se pohybuje rychlostí světla (tedy přibližně dvě stě devadesát devět tisíc osm set 
kilometrů za sekundu)? To nám umožňuje okamžitou bezdrátovou komunikaci s někým na 
druhém konci světa. Skutečnost, že světlo může být posláno a proměněno v řeč, byla objevena 
až roku 1864 – o tři tisíce tři sta let později – když britský vědec James Clerk Maxwell přišel 
s myšlenkou, že elektromagnetické a světelné vlny jsou dvě formy téhož (viz Ilustrovaná 
encyklopedie moderního století). 

 Samuel Morse, který vynalezl první telegraf a navždy změnil svět komunikace, byl 
biblicky věřícím křesťanem. Několik let před svou smrtí řekl: „Čím více se přibližuji konci 
své pouti, tím jasněji vidím důkazy o božském původu Bible. Stále více oceňuji majestát 
a vznešenost Božího léku pro padlého člověka a budoucnost je prozářena nadějí a radostí.“  
V životě se setkáš s „nevěřícími Tomáši“, ale Bůh je miluje. Ježíš se vlastně po svém 
vzkříšení speciálně zjevil jen proto, aby rozptýlil Tomášovy pochybnosti. A totéž stále dělá 
i dnes! Takže se seznam se svou Biblí, a potom každému upřímnému dotazujícímu se srdci 
dej vědět, že věda dokazuje, že Bible je pravdivá. 

Atmosférou Země můžeme přenášet zvuk i obraz. V televizním vysílači se zvukem 
a obrazem moduluje (dnes většinou frekvenčně) nosná elektromagnetická vlna. Nosná vlna 
má vysokou frekvenci (kmitočet), modulující vlny mají nižší frekvenci. Také vysokofrekvenční 
„signál“ nebo „světlo“ z hvězdy je modulován (o), takže rozpoznáme, z čeho (z jakých prvků) 
je hvězda složena. 

Takto, tímto způsobem „hvězda hvězdě vypráví o slávě Boží“ 
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Věda potvrzuje pravdivost Bible (4) 
 
9. říj 2017; „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se 
zase vracejí k novému koloběhu.“    Kazatel 1:7 

 
Bible mluví o vodním koloběhu. „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do 

místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu“ (Kazatel 1:7). Řeka Mississippi 
každý den vylije více než miliardu hektolitrů vody do Mexického zálivu. A když se zamyslíš 
nad Temží, Nilem a Amazonkou, každý den se totéž děje s řekami po celém světě. Kde tedy 
všechna ta voda je? 

Odpovědí je hydrologický cyklus, který Bible představila před téměř třemi tisíci let. 
Moudrý král Šalomoun napsal: „Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže 
strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl“ (Kazatel 11:3). Prorok Ámos řekl: 
„On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin“ (Ámos 9:6). 
A Jóbův přítel Elíhú řekl: „Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je 
nevyzpytatelný. Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť a v jeho záplavu se mění, když se 
z mračen valí proudy a hojně skrápějí člověka“ (Jób 36:26–28). Princip kompletního vodního 
cyklu nebyl vědci plně pochopen až do sedmnáctého století. Nicméně před více než dvěma 
tisíci let, ještě před objevy brilantních mozků Peirra Perraulta, Edme Mariotta, Edmonda 
Halleyho a dalších, Bible vodní cyklus jasně vysvětlila.  

Ve skutečnosti je tvá Bible více inspirovaná, neomylná, věrohodná a aktuální než zítřejší 
noviny. Každé noviny mají opravný sloupek, kde se omlouvají za své tiskové chyby. Bible nic 
takového nemá! Můžeš jí věřit, že tě povede správně v každé oblasti tvého života. 

Noviny lžou. Bible nelže. Poznej pravdu a pravda Tě osvobodí! 
 
 
Věda potvrzuje pravdivost Bible (5) 
10. říj 2017; Izajáš 51:6 „Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho…“ 

 
Bible se zmiňuje o prvním termodynamickém zákonu (známém jako zákon zachování 

energie), který říká, že energie může přecházet z jedné formy na druhou, ale nemůže být 
[samo ze sebe nebo samovolně z ničeho] stvořena nebo [samovolně] zničena. Tento zákon 
vyvrací teorie Freda Hoyla o „rovnovážném stavu“ nebo „kontinuálním tvoření“, které byly 
vědci odmítnuty. Hoyle tvrdil, že ve vesmíru na místech nazývaných irtrony neustále vzniká 
hmota (nebo energie). První termodynamický zákon ale tvrdí opak – v současné době 
k žádnému dalšímu „tvoření“ nedochází. Bible říká: „Tak byla dokončena nebesa i země se 
všemi svými zástupy“ (1. Mojžíšova 2:1). Slovo „dokončena“ se v původní hebrejštině 
používá pro děj dokončený v minulosti, který se už nikdy nebude opakovat.  

To ovšem neznamená, že energie nebo jí rovnocenná hmota se nemůže měnit. Naopak, 
energie/hmota může měnit své formy a také se to stále děje. Jedna forma se mění na jinou. Ne 
však na nicotu. Ve vesmíru dochází k neustálým změnám (přeměnám) jedné formy energie (či 
hmoty) na jinou formu. Navíc, jak odhalil A. Einstein se může měnit hmota na energii 
a energie na hmotu. Energie a hmota jsou si rovnocenné, ba dokonce jsou si fyzikálně 
a matematicky rovny! 

Druhý termodynamický zákon říká, že ve všech fyzikálních procesech má každý 
uspořádaný systém tendenci se postupem času stávat méně uspořádaným. Jinými slovy, 
všechno dobíhá a opotřebovává se a v důsledku toho je k dispozici pro využití stále méně 
[užitečné] energie. Žalmista napsal: „Pravím: Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber! 
Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. 
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Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní“ 
(Žalm 102:25–27).  

Celková energie/hmota se sice zachovává, ale její část se soustavně přeměňuje na 
tepelnou energii (teplo), kterou ovšem nelze využít. Tato tepelná energie může „téci“ z míst 

o vyšší teplotě na místa s nižší teplotou, ale ne opačně. Až vznikne nejnižší možná teplota 
všude (všude ve vesmíru), nebude k použití žádná energie. Musela by se přenášet nemožným 
směrem! 

Čím více se vědci dozvídají o životě na zemi, tím více objevují pravdivost toho, co Bible 
jasně učí už po staletí. Nezáleží na tom, jak opravdově to myslíš nebo s jakou námahou se 
snažíš, pokud chceš otevřít zamčené dveře, musíš použít správný klíč. Tvá Bible je klíčem, 
který odemyká dveře k porozumění celému životu a Božímu plánu pro tebe.  
 
 
Věda potvrzuje pravdivost Bible (6) 

11. říj 2017;„Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji 
uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket 
a výška třicet loket.“    1. Mojžíšova 6:14–15 

 
Bible podrobně popisuje prvotní plán pro lodní stavitelství. V 1. Mojžíšově Bůh řekl 

Noemu, aby postavil loď o objemu čtyřiceti dvou tisíc pěti set krychlových metrů a naplnil ji 
takovým množstvím lidí a zvířat, aby mohli znovu osídlit zemi.  

Konkrétní rozměry, které Bůh Noemu dal, se ukázaly jako velmi důležité. V roce 1609 
byla v holandském Hoornu postavena loď ve stejných proporcích, a to znamenalo revoluci 
v lodním průmyslu. Podle Lloydova lodního registru (viz Světový almanach) byla až do roku 
1900 každá velká loď na otevřeném moři proporcemi podobná arše, kterou postavil Noe. 
Mimochodem, jestli si myslíš, že není sofistikované nebo inteligentní věřit, že svět byl kdysi 
zničen celosvětovou povodní, tak se ještě jednou zamysli. Přibližně osmdesát pět procent 
skalních povrchů po celém světě tvoří sedimentární horniny, což naznačuje, že kdysi 
v minulosti byl svět pokryt vodou.  

I na vrcholcích Himalájí se nacházejí pevné zbytky mořských živočichů. Jak se tam 
dostaly, když ne vodami Potopy v době, kdy tyto vrcholky byly velice nízké? 

Zamysli se také nad Biblí a meteorologií. Šalomoun napsal: „Vítr spěje k jihu, stáčí se 
k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí“ (Kazatel 1:6). Vzduch v okolí země 
se otáčí v obrovských cyklech, které na severní polokouli proudí proti směru hodinových 
ručiček a na jižní polokouli po směru hodinových ručiček. Výsledkem je, že místní 
meteorolog ti může s vysokou mírou přesnosti říct, jaké bude počasí, aby ses podle toho mohl 
obléct.  

Neexistuje prostě žádná jiná kniha jako Bible! Když uvěříš jejímu ústřednímu poselství 
o spasení prostřednictvím Krista, budeš mít pokoj a radost; a navíc, až zemřeš, budeš žít 
navěky s Bohem v nebi. Lepší to už nemůže být! 
 
 
Věda potvrzuje pravdivost Bible (7) 
12. říj 2017; Jób 40:15 „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe…“  
 
Než toto téma opustíme, podívejme se na další dvě vědecká fakta, která dokazují, že Bible je 
pravdivá a důvěryhodná.  
1) Bible mluví o dinosaurech. „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako 
dobytče žere trávu. Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha. 
Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, jeho kosti jsou bronzové válce, 
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jeho hnáty jako železný sochor. On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj 
s mečem“ (Jób 40:15–19). Věnuj zvláštní pozornost těmto dvěma výrokům: a) „on byl na 
počátku Božích cest“; b) „jen jeho Učinitel může na něj s mečem“. To znamená, že Bůh 
dinosaury nejen stvořil, on také způsobil, že vymřeli.  
Když nacházíme v lomech stopy dinosaurů a vedle nich lidské stopy, pak tyto nálezy biblická 
slova potvrzují. 

2) Bible mluví také o rotaci Země. Vědci po velmi dlouhou dobu zastávali geocentrický 
pohled na vesmír; věřili, že rozdíl mezi nocí a dnem je způsoben otáčením Slunce kolem 
Země. Dnes víme, že příčinou východu a západu Slunce je otáčení Země kolem své osy. Ale 
již před čtyřmi tisíci let v knize Jób Bůh Jóbovi řekl: „Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal 
příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země … Země … je otáčena 
jako hlína…“ (Jób 38:12–14, přel. Z angl.). Obraz hrnčíře s hlínou na hrnčířském kruhu není 
náhodný; je to přesná analogie rotace Země.  
A tady je ta nejlepší část: Bůh, který stvořil všechny tyto věci s takovou precizností a řádem, 
zná každý detail tvého života a sleduje tě. Tak mu dej svou důvěru. 
 
 

Musíš být čestný 
Slovo pro každý den 1 květen 2019 
2. Korintským 8:21, ČSP „… dbáme o to, aby vše bylo správné…“ 

 
Jeden kreslený vtip zobrazuje žeroucí prasata a farmáře, který běhá a plní jim žlab až po 

okraj. Nahoře je tučným písmem napsáno: „Výrobce špičkové slaniny“. Na obrázku jedno 
prase říká ostatním: „Přemýšleli jste někdy, proč je na nás farmář tak hodný?“ 
Nabízí se otázka: Měli by lidé přemýšlet o tvých motivech? Neměli! Pavel definuje čestnost 
slovy: „… v prokazování úcty předcházejte jeden druhého“ (Římanům 12:10, ČSP). Čestnost 
vždy usiluje o dobro druhých. Věří, že pokud něco není dobré pro obě strany, není to dobré 
ani pro jednu z nich. Šalomoun varoval: „Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, 
skončí v chudobě“ (Přísloví 22:16, B21). 

Pokud chceš zjistit, do jaké hloubky jsi čestný, zamysli se nad těmito otázkami: Jak čitelný 
jsi pro druhé? Jak dobře jednáš s lidmi, od nichž nemáš co získat? Stylizuješ se různě podle 
toho, v čí společnosti se nacházíš? Dáváš před vlastními zájmy přednost druhým? Miluješ lidi 
a využíváš věci, nebo miluješ věci a využíváš lidi? Přijímáš těžká rozhodnutí, i když tě to 
osobně něco stojí? Když proti někomu něco máš, mluvíš s ním nebo o něm? Jsi vykazatelný 
i někomu jinému než jen sám sobě? To jsou důležité otázky, tak jim věnuj čas a rozvažuj 
o nich s modlitbou. A pamatuj si – možná můžeš na okamžik uspět s tím, co víš nebo co 
děláš. Trvalého zdaru ale dosáhneš jedině na základě toho, kým jsi. 
 
 
 

Překonej selhání 
23 kvě 2019 
Žalm 73:26 „Ač mé tělo … chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce…“ 
 

Jak budeš směřovat za svým cílem, můžeš si být jistý, že cestou narazíš na výmoly, občas 
špatně zatočíš nebo ti dojde palivo. Pravdou je, že jediným způsobem jak se vyhnout 
neúspěchu, je neodbočit ze své cesty! Řečeno slovy spisovatele Williama Saroyana: „Dobří 
lidé jsou dobří proto, že získali moudrost díky svým neúspěchům.“ Životní otázka ve 
skutečnosti nezní, zda selžeš nebo ne, ale zda se ze svých zkušeností poučíš a proměníš je 
v moudrost, kterou potřebuješ, abys dosáhl úspěchu. 
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V anketě mezi úspěšnými lidmi se ukázalo, že nikdo z nich neviděl svá selhání jako chyby. 
Považovali je za „poučné zkušenosti“, za „cenu za poučení“ nebo „příležitosti k růstu“. To je 
vítězný postoj! Henry Ward Beecher řekl: „Právě porážka přeměňuje kosti v křemen, dělá 
ocelové svaly a činí muže nepřemožitelnými. Takže se neboj porážky. Nikdy nejsi tak blízko 
vítězství, jako když prohraješ v dobré věci.“ 

Až se ti tedy příště něco nepovede, zastav se a zeptej se sám sebe: „Čemu jsem se naučil? 
Jsem vděčný za tuto zkušenost? Jak ji mohu proměnit v úspěch? Kam mám jít dál? Kdo jiný 
podobně selhal a jak mi takoví lidé mohou pomoci? Jak mohou mé zkušenosti pomáhat 
druhým? Opravdu jsem selhal, nebo jsem jen nedosáhl nerealisticky vysokého cíle? Kde jsem 
dosáhl úspěchu a kde zakusil porážku?“ Pak udělej další krok a popros Boha o větší 
porozumění. Když to budeš takto dělat, budeš z toho, čím procházíš, získávat sílu a moudrost 
(viz Jakub 1:5). 

Pozn. VD: Pod pojmem „úspěch“ bych rozuměl „duchovní zisk,“ ne uznání od lidí a už 
vůbec ne materiální zisk (zejména ne „morální ocenění formou peněz.“) 

 

 

 
Jsi výjimečný 

SPKD 24 kvě 2019 
Žalm 139:14 „Tobě vzdávám chválu … podivuhodně jsem utvořen.“ 
 

Sarah Huppová napsala: „Věděl jsi, že jsi začal jako jediná buňka, uvnitř které bylo 

dostatečné množství DNA, aby to odpovídalo tisíci svazků, které jsou plné kódovaných 
plánů? Nebo že ta DNA v jediné buňce určila barvu tvých vlasů a očí, tvar tvého nosu a 
velikost tvého prsteníčku? Věděl jsi, že nikdo nemá stejný otisk prstu jako ty? Ani stejně 
jiskrné oči? Ani stejný smích? Nebo stejný pohled na věci jako ty? Jsi originál a nestalo se to 
náhodou. Tvou DNA navrhl Bůh. To on tě udělal takového, jakým tě chtěl mít. Dal ti tvůj 
hlas, tvůj úsměv, tvé pihy, tvé kudrnaté vlasy – všechny ty věci, které tě činí tím, kým jsi. A 
protože tě Bůh učinil, máš zvláštní hodnotu jak pro něho, tak pro druhé. Opravdu, bez tebe by 
svět nebyl úplný.“ 

Není divu, že žalmista napsal: „Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: 
podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom“ (Žalm 
139:14). Možná si myslíš: „No jo, jenže ty nevíš, s jakými omezeními žiji! A pokud jde o to, 
jak vidím sám sebe, tak denně zápasím o to, abych se cítil jako hodnotný člověk.“ 

Pastor Jim Penner řekl: „Mluvil jsem a modlil se s mnoha lidmi, kteří se potýkají s 
fyzickými problémy – s různými nemocemi jako jsou cukrovka nebo rakovina, s nadváhou, se 
svalovými a autoimunitními chorobami. Omezení, s nimiž lidský rod každodenně zápasí, je 
bezpočet. A přece list Efezským 2:10 říká: ‚Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni…’ 
Když tě Bůh utvářel, přesně věděl, co dělá. Jsi jedinečný na celém světě. A to tě činí 
výjimečným.“ 
 
 

 

Pomsta je Boží práce, ne tvoje 
SPKD 25 kvě 2019 

Římanům 12:19 „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ 
 

Pomsta je Boží práce, ne tvoje. On odplatí – buď o soudném dni, nebo v tomto životě. On 
může ukáznit tvého agresivního šéfa, zklidnit rozzlobeného rodiče, přivést tvého bývalého na 
kolena nebo tvou bývalou k rozumu. Odpuštění neneguje spravedlnost; jen ji přenechává 



 7 

Bohu. Ten poskytuje záruku správné míry odplaty. My dáváme příliš mnoho nebo příliš málo, 
on ale má přesnou míru. A na rozdíl od nás to s člověkem nikdy nevzdává (a z toho by ses 
měl radovat). 

Bůh ještě dlouho poté, co jsme se pohnuli dále, zkoumá svědomí, burcuje přesvědčení 
a organizuje vykoupení. Napravit tvé nepřátele? To je Boží práce. Odpustit tvým nepřátelům? 
Ano, tady přicházíš na řadu ty. „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli 
jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami 
odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já 
odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu 
pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ 
(Římanům 12:17-21). 

Spisovatel Max Lucado řekl: „Pomsta staví osamělý, úzký dům. Místo v něm stačí jen pro 
jednoho. Život jeho nájemníka je redukovaný na jediný cíl – udělat někoho nešťastným. Ale 
nešťastným dělá především sám sebe. Jaký div, že Bůh trvá na požadavku: ‚Pozor na plevely 
hořké nespokojenosti‘ (Židům 12:15, přel. z angl.).“ 
 
 
 
 

Pozitivní, vírou naplněný životní postoj 
SPKD 29 kvě 2019 

Filipským 4:6, B21 „O své potřeby proste s vděčností Boha…“ 
 

Stane se to tak snadno, zvláště ve společnosti špatných lidí! Než si to uvědomíš, kritizuješ, 
stěžuješ si a vzniká negativní atmosféra. Slova jsou totiž jako mraky nebo slunce – vytvářejí 
klima. Možná namítneš, že to říkáš jenom proto, že ti to působí takové starosti. Pak si tedy 
přečti toto: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte 
své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v 
Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7). Nad úzkostí zvítězíš, když budeš děkovat, místo aby sis 
stěžoval. Nikdy nedovol, aby tvá situace určovala úroveň tvého děkování, protože Bůh je 
větší než jakákoliv situace, do níž se dostaneš. 

Jak tedy můžeš přemoci svůj sklon k negativismu a rozvíjet místo něj pozitivní, vírou 
naplněný životní postoj? Zde je několik rad: 
1. Rozhodni se. Abraham Lincoln měl pravdu, když řekl: „Většina lidí je tak šťastná, jak 

se rozhodla šťastná být.“ Odmítni trávit další chvíle kritikou a stěžováním si. 
2. Začni hned. Změna nepřichází snadno, ale pokud nezačneš, nepřijde vůbec. Zkus si lépe 

všímat toho, co říkáš. Přistihni se při činu! Jestli je tvých prvních několik vět 
negativních, sám se oprav a nasměruj rozhovor zpátky k tomu, co je pozitivní. Od této 
chvíle se rozhodni, že pokud nemůžeš říct něco prospěšného, nebudeš říkat nic. 

3. Hledej to, co je dobré: „… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, 
čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí 
pochvalu“ (Filipským 4:8). Modli se tuto modlitbu: „Pane, dej mi pozitivní životní 
postoj, naplněný vírou.“ 
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Bůh ve všem působí pro naše dobro 
SPKD 1 čen 2019 

„A víme, že Bůh ve všem působí k dobrému těch, kteří ho milují…“        Římanům 8:28, přel. 
z angl. 
 
Pavel tento verš uvádí slovy „a víme“. V životě je mnoho věcí, které nevíme – třeba to, zda se 
nezhroutí ekonomika, nebo jak to dopadne s našimi dětmi. Dokonce nevíme ani, „jak a za co 
se modlit“ (viz Římanům 8:26). Můžeme ale „vědět“ tyto čtyři věci: 

1) „Bůh působí.“ I když ho nemůžeš vidět, jedná v zákulisí. Neodhlásil se z bydliště 
a nikam se neodstěhoval. Neustává, je neúnavný, nikdy nepřestává působit. 

2) Bůh působí k dobrému.“ Ne pro naše pohodlí, potěšení nebo zábavu, ale pro naše 
nejvyšší dobro. Ale na druhou stranu, on je nejvyšším dobrem, očekával bys tedy něco 
menšího? 

3) „Bůh působí k dobrému těch, kteří ho milují.“ Hle, jaká je to výhoda, pokud miluješ 
Boha! Udělej jeho příběh svým příběhem, a tvůj příběh bude mít šťastný konec. 
Zaručeně! 

4) Bůh působí „ve všem“. Nepůsobí pouze v několika málo věcech, nebo jen v těch 
dobrých, nejlepších nebo snadných. Působí „ve všem“. A nevymýšlí plán až cestou. 
Bible říká: „Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni 
podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno“ (Efezským 1:11, 
B21). 

A nejlepší na tom je, že Boží plán zahrnuje i tebe! Takže se přestaň trápit nebo stresovat 
a skonči s bezesnými nocemi. Předej to vše Bohu a věř, že on svým působením mění „vše“ 
k tvému dobru a ke své slávě. 
 
 

 

 

Jak se dostat z toho, čím procházíš 
SPKD 4. čen 2019 

1. Korintským 10:13 „Bůh … připraví i východisko…“ 
 

Někteří lidé se po celý život nacházejí v beznadějné situaci, a přesto se nikdy nerozhodnou 
požádat Boha, aby jim z ní svou mocí pomohl. „Snášet utrpení“ neznamená, že musíš žít 
v bídě déle, než je nutno. „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou 
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ 
(Římanům 12:2). Když svou mysl obnovuješ Božím slovem, Pán ti ukáže svou vůli a dodá ti 
sílu, abys jednou provždy vyřešil to, s čím léta zápasíš. Tak si nestěžuj na svou situaci 
a rozhodni se ji vyřešit. 

Spisovatel John Mason napsal: „Nepřijímej svůj současný stav jako svou trvalou situaci do 
budoucna. Rozhodni se žít a naplnit své poslání. Pavel řekl: ‚… žijeme přece z víry, ne z toho, 
co vidíme‘ (2. Korintským 5:7). Hybnou silou pro nás nemusí být to, jak věci vypadají, ale to, 
co je skutečné. Pokud celá léta říkáš: ‚Procházím touhle situací,‘ pak se postav a prohlas: ‚Už 
dost! Je načase dostat se z té bídy ven!‘ Nepřítel chce, abys věřil, že nikdy nezvítězíš nebo že 
nikdy nepřekonáš svou současnou situaci. Boží slovo však říká: ‚Bůh je věrný: nedopustí, 
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž … připraví 
i východisko…‘ (1. Korintským 10:13). Tak vezmi tento verš a postav se na něj. Bůh je 
věrný. On připraví východisko.  
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Pravda o stvoření 
Pravda o stvoření (1) 
Slovo pro každý den: 12. dub 2021 
 
1. Mojžíšova 1:1 „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“  

 
Stále více pedagogů a vědců po celém světě věří biblické zprávě o stvoření a upozorňuje na 

pravdivost slov: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (1. Mojžíšova 1:1). Otázka „evoluce 
nebo stvoření“ se stane jasnější, když ji přeformuluješ do podoby „náhoda nebo plán“. 

Sir Fred Hoyle, profesor astronomie na Cambridgeské univerzitě, řekl: „Naděje, že by 
takto (evolucí) mohly vzniknout vyšší formy života, je srovnatelná s nadějí, že by tornádo, 
které proletí vrakovištěm, mohlo z tamního materiálu sestavit Boeing 747.“ A pokračoval: 
„Pravděpodobnost vzniku života z neživé hmoty je 1:1040 000. To je dost na to, aby to 
pohřbilo Darwina i celou evoluční teorii. Na této planetě ani na žádné jiné neexistovala žádná 
prebiotická polévka, a pokud počátky života nebyly náhodné, pak tedy musely být produktem 
cílevědomé inteligence.“ Dokonce i evolucionista Stephen Hawking, jeden z nej-
uznávanějších vědců po Albertu Einsteinovi, připouští: „Zdá se, že vesmír a přírodní zákony 
byly vytvořeny přímo pro nás. Kdyby kterákoli z asi čtyřiceti fyzikálních vlastností měla jen 
trochu odlišné hodnoty, nemohl by život, jak ho známe, existovat. Buď by atomy nebyly 
stabilní, nebo by se nespojovaly v molekuly, nebo by hvězdy nevytvářely těžké prvky, anebo 
by se vesmír zhroutil dříve, než by se život mohl vyvinout.“  

Jako biblicky věřící člověk se nikdy neomlouvej ani nepřistupuj na kompromisy, pokud jde 
o pravdu, která říká: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (1. Mojžíšova 1:1)! 
 
 
Pravda o stvoření (2) 
SPKD 13. dub 2021 
 
Matouš 19:4, B21 „… Stvořitel je od počátku ,učinil jako muže a ženu´…“ 

 
V roce 1995 vyšla v americkém časopise U.S. News & World Report úžasná zpráva: 

„Vědci naznačují, že prakticky všichni moderní muži – podle jednoho z výzkumníků 
devadesát devět procent – jsou geneticky úzce příbuzní a mají geny od jednoho mužského 
předka přezdívaného ,Y-chromozóm Adam‘. Zjišťujeme, že lidé mají velice mělké genetické 
kořeny, sahající do zcela nedávné minulosti, k jednomu předkovi. To naznačuje, že na určitém 
místě na planetě byl začátek a odtud se lidstvo rozšířilo.“  

Dále víme, že muž potřebuje k reprodukci ženu a naopak. Ani jeden z nich nemůže 
předávat život dál odděleně. Ježíš to vyjádřil slovy: „… Stvořitel je od počátku ‚učinil jako 
muže a ženu‘…“ (Matouš 19:4, B21). Kdo se tedy podle evoluční teorie objevil jako první? 
Muž nebo žena? Jeden autor napsal: „Jestliže samec vznikl před samicí, jak se mohl samec 
každého druhu rozmnožovat bez samice? Jak je možné, že muž a žena vznikli spontánně, 
a přesto mají komplexní, vzájemně se doplňující reprodukční soustavy? Kdyby se každé 
pohlaví bylo schopno množit bez druhého, proč (a jak) by se u nich vyvinul reprodukční 
systém, který k přežití druhu vyžaduje obě pohlaví?“ 

Jen proto, že něco řekne akademik, neznamená to ještě, že je to pravda! Je třeba, aby 
křesťané promluvili a vyžadovali odpovědi od lidí, kteří ve jménu nejvyššího vzdělání 
nabízejí neprokázané teorie. Ježíš řekl, že poznáme pravdu a pravda nás osvobodí (viz Jan 
8:32). Od čeho nás osvobodí? Od bludu! 
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Pravda o stvoření (3) 
SPKD 14. dub 2021 

1. Mojžíšova 1:2 … nad vodami vznášel se duch Boží.“ 
 
Podle vědecké definice tvoří vesmír pět složek: čas, prostor, hmota, síla a pohyb. Měj na 

mysli tuto definici a přečti si toto: „Na počátku (čas) stvořil (síla) Bůh nebe (prostor) a zemi 
(hmota). Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel 
se (pohyb) duch Boží. I řekl Bůh: ‚Buď …‘ A bylo…“ (1. Mojžíšova 1-3). První, co nám Bůh 
v Bibli říká, je, že stvořil všechny věci a že všechny věci řídí. Teď se podívejme na 
následující citáty ze tří předních časopisů a novin: 

1) „Většina kosmologů (vědců, kteří zkoumají struktury a vývoj vesmíru) se shoduje v 
názoru, že zpráva o stvoření v 1. knize Mojžíšově může být při představě počáteční prázdnoty 
podivuhodně blízká pravdě“ (časopis Time). 

2) „Vesmír začal existovat na základě náhlého výbuchu … Velký třesk se nápadně podobá 
příkazu v 1. knize Mojžíšově“ (populárně vědecký spisovatel Jim Holt: The Wall Street 
Journal). 

3) „Nová vědecká odhalení o supernovách, černých dírách, kvarcích a velkém třesku 
dokonce přivádějí vědce na myšlenku, že ve vesmíru existuje jakýsi ‚inteligentní plán‘“ (U.S. 
News & World Report). 

Oční sítnice obsahuje sto třicet sedm miliónů světločivných buněk a oční svaly se při 
zaostřování pohledu pohnou asi stotisíckrát denně. No a hádej, co teď přijde! Charles Darwin 
v knize O původu druhů přirozeným výběrem napsal: „Otevřeně přiznávám, že předpoklad, že 
by oko … mohlo vzniknout přirozeným výběrem (evolucí), vypadá nanejvýš absurdně.“ 
Pravda je taková: Stvořil tě Bůh a má pro tvůj život plán. 

[Velký třesk ovšem vznikl samovolně, náhodnou fluktuací absolutní nicoty, vakuum to 

nebylo, mělo vzniknout rovněž tím třeskem. To údajně podporují výbuchy supernov i černé 
díry. Podobnost velkého třesku s příkazem Božím je tedy silně zpochybněna.] 
 
 
Pravda o stvoření (4) 
SPKD 15. dub 2021 
 
1. Korintským 15:39 „Není jedno tělo jako druhé…“ 

 
Bible říká: „Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, 

jiné ryby“ (1. Korintským 15:39). 
Jeden spisovatel napsal: „Bible nám říká, že zvířata jsou stvořena ‚bez rozumu‘ (Žalm 

49:21). My jsme stvořeni k Božímu ‚obrazu‘. Nejsme jen vyšší formou druhu na evolučním 
žebříčku. Jako lidské bytosti si jsme svého ‚bytí‘ vědomi. Bůh je ‚JÁ JSEM‘, a my víme, že 
‚my jsme‘. Chápeme, že existujeme. Další naší jedinečnou vlastností je schopnost ocenit Boží 
tvůrčí dílo. Který živočich s posvátným úžasem hledí na vznešenost Velkého kaňonu? Které 
zvíře dokáže prožívat radost při zvuku hudby, nebo si udělá čas na to, aby zformovalo 
orchestr, aby skládalo a sladilo hudbu? Který živočich vytváří soudní systémy a zajišťuje 
spravedlnost ostatním tvorům? My jsme bytosti s morálkou. Zatímco ptáci a jiní tvorové se 
řídí instinkty (například při stavbě hnízda), my máme schopnost odhalovat skryté zákony 
elektřiny. Jsme schopni využívat zákon aerodynamiky a s jeho pomocí se přesouvat po celém 
světě. Máme také Bohem danou schopnost ocenit hodnotu stvoření. Dobýváme ze země 
skryté poklady jako zlato, stříbro, diamanty a ropu, abychom je využili ve svůj prospěch. 
Pouze lidé mají jedinečnou schopnost ocenit Boha za jeho neuvěřitelné tvůrčí dílo a reagovat 
na jeho lásku.“ 
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Ano, Bůh nás stvořil, vykoupil nás, má pro nás zvláštní plán a miluje nás natolik, že si nás 
po smrti chce vzít do nebe, abychom s ním žili navěky.  
 

Pravda o stvoření (5) 
SPKD 16. dub 2021 
 
1. Mojžíšova 1:24, ČSP „I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu…“ 

 
Evoluční teorie je neslučitelná s Biblí. Při stvoření Bůh řekl: „Ať země vydá formy života 

podle jeho druhu…“ (1. Mojžíšova 1:24, ČSP). A dále: „V den, kdy Bůh stvořil člověka, 
učinil jej k podobě Boží … Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě…“ 
(1. Mojžíšova 5:1-3). Jinými slovy, člověk není jen další zvíře v řetězu evoluce. 
„Mikroevoluce“ učí o variabilitě v rámci druhu. Existují například různé rasy psů a podobně. 
Neexistuje však žádný vědecký důkaz podporující „makroevoluci“ – vývojovou přeměnu 
jednoho druhu v jiný. 

Derek Prince o evoluci napsal: „Jsem dostatečně prostoduchý, abych věřil, že se to stalo 
tak, jak to líčí Bible. Byl jsem devět let profesorem na největší britské univerzitě 
(Cambridge). Vlastním různé diplomy a akademická vyznamenání a v mnoha ohledech se 
cítím intelektuálně celkem na výši, ale myslím si, že mne nijak intelektuálně nesnižuje, když 
říkám, že věřím biblickým záznamům o stvoření. Než jsem uvěřil Bibli, prostudoval jsem 
mnoho jiných pokusů o výklad původu člověka. Všechny jsem shledal neuspokojivými a v 
mnoha případech si vzájemně odporujícími. Do studia Bible jsem se pustil jako filozof z 
povolání – nikoli jako vě??c? ? a??ekl jsem si: ?P?inejmen??m tořící – a řekl jsem si: 
‚Přinejmenším to nemůže být o nic hloupější než jiné věci, které jsem slyšel.‘ Ke svému úžasu 
jsem ale zjistil, že v Bibli je odpověď.“  

Hledáš odpovědi na své životní problémy? Nebo snad nasměrování pro svou budoucnost? 
Čti Bibli a žij podle jejích pravidel! 
 
 

Boží obhajoba 

 

Boží obhajoba (1) 
SPKD 9. březen 2022 
„… ale nikdy o sobě nepřestal svědčit…“ Skutky 14:17, B21 

 
Věříš, že existuje Bůh, který je Stvořitelem všeho včetně tebe? Ano? Pak jsi požehnaný! 

Na druhou stranu, pokud v Boha nevěříš, zkus vytvořit oko, ucho nebo mozek. Stvoř aspoň 
jedno, tvoř z ničeho! Nebo stvoř květinu, která produkuje nektar, jenž může být sbírán 
včelami, které jsi stvořil, a zařiď, aby ho přeměnily na med, který budeš moci sníst. 
Vdechuješ životodárný kyslík uvolňovaný stromy a zpět vydechuješ oxid uhličitý, který dává 
stromům to, co potřebují k přežití. Geniální, že? 

Ateisté věří, že tohle všechno vzniklo, aniž by to bylo řízeno inteligentní silou. Věří, že za 
stvořením nestojí žádný rozum. Tak si představ, že ti někdo odstraní mozek a potom tě 
požádá, abys ho stvořil. Možná proto většina lidí v anketě pro magazín Newsweek 
odpověděla, že věří v Boha. A co těch drobných tři až pět procent lidí, kteří o sobě tvrdí, že 
jsou ateisté? Jsou prostě chytřejší než všichni ostatní, nebo opomíjejí nějaký evidentní důkaz? 
Ateista je definován jako někdo, kdo nevěří v Boha. Ale jelikož je vědecky nemožné dokázat, 
že něco neexistuje, ateisté nemohou s jistotou vědět, že Bůh není. Jejich názor je založen čistě 
na nedostatku důkazů. Nicméně to, že věří, že Bůh neexistuje, nijak neznamená, že Bůh 
opravdu neexistuje. 
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Bible říká: „…ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i 
časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí“ (Skutky 14:7, B21). Důkazy jsou všude kolem 
nás. Boží existenci je možné dokázat. A dokonce s Bohem můžeš mít osobní vztah! 
 

Boží obhajoba (2) 
10. bře 2022 
„… ten, kdo postavil vše, je Bůh.“ Židům 3:4 

 
Představ si, že se lidská lebka vyvinula s otvory a důlky přesně na těch správných místech. 

„Potom,“ jak napsal jeden autor, „se náhodou objevil mozek propojený se dvěma očima, 
ušima, nosem, kůží, krví, nervy, ústy, zuby, jazykem, slinnými žlázami a chuťovými pohárky, 
to vše krkem spojené s tělem se srdcem, játry, ledvinami, plícemi a vzájemně kompatibilním 
reprodukčním systémem v mužské a ženské verzi. A představ si, že něco podobného proběhlo 
také v celé živočišné říši.“  

Ateisté tvrdí, že něco může vzniknout z ničeho, a při dostatečně dlouhém čase mohou 
složité orgánové soustavy vzniknout náhodou pomocí neřízeného samovolného vývoje. To 
nedává smysl. V Bibli se píše: „Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh“ 
(Židům 3:4). Kdyby první člověk, který stanul na Měsíci, objevil na jeho povrchu plechovku 
Coca-Coly, bylo by rozumné si myslet, že se tam milióny let vyvíjela? Nebo by ten člověk 
věděl, že plechovka byla navržena a vyrobena, a to znamená, že na Měsíci již musel být 
někdo jiný před ním? Zamysli se nad tím, jak jednoduchá je plechovka Coca-Coly ve srovnání 
s tebou.  

Možná namítneš, že ti nejinteligentnější lidé stejně jako skvělí vědci nevěří, že vesmír 
stvořil Bůh. To ale není pravda! Albert Einstein, možná jeden z největších vědců historie, 
řekl: „Čím hlouběji pronikám do tajemství přírody, tím větší mám bázeň před Bohem.“ A 
Isaac Newton řekl: „Ta nejkrásnější soustava Slunce, planet a komet mohla vzniknout jedině z 
vůle a moci inteligentní a mocné Bytosti.“  

Ano, Bůh existuje, a jednoho dne před ním budeš stát. Jsi na tuto událost připraven? Jestli 
ne, tak můžeš být, když dnes vložíš svou důvěru v Krista. 
 
 
Boží obhajoba (3) 
11. bře 2022 
„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa 
vidět…“    Římanům 1:20 

 
Existuje rčení: „Nikdo není tak slepý, jako ten, kdo odmítá vidět!“ Richard Dawkins, 

známý ateista řekl: „S absolutní jistotou je možno říct, že pokud potkáte někoho, kdo 
prohlašuje, že nevěří v evoluci, je tento člověk ignorant, hlupák nebo šílenec.“ Pravda ale je, 
že největší vědecké osobnosti minulosti, geniální lidé, kteří založili a rozvinuli klíčové vědní 
disciplíny, byli kreacionisté. Například: 1) Fyzika: Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin  2) 
Chemie: Boyle, Dalton, Pascal, Ramsay  3) Biologie: Ray, Pasteur, Mendel, Linnaeus  
4) Geologie: Steno, Woodward, Brewster, Agassiz  5) Astronomie: Kepler, Galileo, 
Herschel, Maunder. 

Byli snad tito muži ignoranti, šílenci nebo hlupáci? Isaac Newton dokázal objevit složení 
světla a odvodit pohybové zákony, zavedl integrální počet, vypočítal rychlost zvuku 
a definoval obecnou gravitaci, ale zároveň věřil, že náš vesmír „mohl vzniknout jedině z vůle 
a moci inteligentní a mocné Bytosti“. V roce 2007 magazín Newsweek provedl anketu, v níž 
sedmdesát osm procent hlasujících přiřklo stvoření Bohu a pouze třináct procent dotázaných 
věřilo v přirozenou evoluci. Nenech se zastrašit nevěřícími. Zatlač je zpět! V Bibli se píše: 
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„Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně 
potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho 
neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem 
postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu“ (Římanům 1:18-20, B21). Ano, Bůh existuje, 
a chce, abys ho poznal osobně. 
 
Boží obhajoba (4) 
12. bře 2022 
Římanům 1:21, B21 „… propadli ve svých myšlenkách marnosti…“ 

 
Fyzik a laureát Nobelovy ceny Arno Penzias uvažoval nad úžasně navrženým vesmírem 

a snažil se to vysvětlit takto: „Astronomie nás vede k jedinečné události, k vesmíru 
stvořenému z ničeho, vesmíru s velmi jemnou rovnováhou potřebnou k zajištění přesně těch 
nezbytně nutných podmínek, které umožňují život. Pomineme-li možnost absurdně 
nepravděpodobné náhody, zdá se, že pozorování moderní vědy poukazují na, dá se říct, 
nadpřirozený plán.“  

Harvardský biolog Stephen Jay Gould popisuje lidi jako „velkolepou náhodu“ evoluce, 
která potřebovala šedesát trilionů náhodných událostí. Kosmologové odhadují stáří Země na 
více než čtyři a půl miliardy let. K uskutečnění těchto šedesáti trilionů náhodných událostí by 
bylo třeba více než třiceti šesti nezbytných událostí denně, a to po dobu čtyř a půl miliardy let 
– jen abychom se dostali k Homo sapiens. Každá z těchto třiceti šesti událostí by se navíc 
musela stát na správném místě, ve správném čase a ve správném pořadí. A to ještě tyto úvahy 
nezohledňují to astronomické množství „náhod“ nutných k vytvoření desítek, a možná stovek 
tisíc jednotlivých ekosystémů. Jeden člověk to popsal takto: „Byla by větší pravděpodobnost, 
že do tebe udeří blesk právě ve chvíli, kdy vyhraješ první cenu v loterii, zatímco budeš umírat 
při pádu letadla, které bylo zasaženo meteoritem.“  

Francis Collins, ředitel Projektu lidského genomu, sám věřící člověk, popisuje objevování 
přírody jako „způsob, jak zahlédnout kousek Boží mysli“, a dodává: „Veškerá pravda je Boží 
pravda, a proto Bůh sotva může být ohrožen vědeckými objevy.“ Bůh je skutečný, a pokud ho 
požádáš o pomoc, dostane se ti jí. 
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