
II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 1. Je rozumné věřit v existenci Boha?

  DŮKAZY PRO VÍRU V EXISTENCI BOHA

1) Existence všeho, co existuje,  jako důkaz pro víru v existenci Božského stvořitele:

1. Existence hmoty si vyžaduje Stvořitele. 

Hmota je stavebním prvkem hmotného vesmíru. Zdravý rozum říká, že hmota se nemůže stvořit 
sama.  Odkud se vzala první hmota? Všemohoucí Bůh je jedinou možnou adekvátní příčinou vzniku 
hmoty, jakožto následku.  Existence hmoty je důkazem pro víru v existenci Božského stvořitele stejně 
tak, jako existence křemíkové destičky  je důkazem pro víru v existenci jejího lidského tvůrce. 
   

2. Existence vesmíru si vyžaduje Stvořitele. 

Každé dílo má svého stvořitele. Zdravý rozum říká, že žádné dílo nemůže vzniknout samo od 
sebe.   Odkud  se  vzal  vesmír?  Všemohoucí  Bůh  je  jedinou  možnou  adekvátní  příčinou  existence 
vesmíru, jakožto následku.  Existence vesmíru je důkazem pro víru v existenci Božského stvořitele 
stejně tak, jako existence počítače je důkazem pro víru v existenci jeho lidského tvůrce. 
   

3. Existence zákonů si vyžaduje Stvořitele. 

Zákony pocházejí od zákonodárce, který jejich prostřednictvím vládne. Zdravý rozum říká, že 
zákony nemohou vzniknout sami od sebe.  Odkud se vzaly ve vesmíru  zákony? Příklady zákonů: 
Zemská  přitažlivost  (gravitace)  působí  na  všechny  hmotné  objekty  na  zemi.  Život  pochází  jen  z 
předchozího života. Lidé se rodí pouze lidem. Zvířata se rodí pouze zvířatům.  Všemohoucí Bůh je 
jedinou možnou adekvátní příčinou existence zákonů ve vesmíru, jakožto následku. Existence  zákonů 
ve  vesmíru  je  důkazem  pro  víru  v  existenci  Božského  zákonodárce  stejně  tak,  jako  existence 
starověkých civilních a trestních zákonů dochovaných na hliněných tabulkách je důkazem pro víru v 
existenci jejich lidských zákonodárců.   
  

4. Existence organizace a řádu si vyžaduje  Stvořitele.
   

Organizace a řád pocházejí od organizátora.  Teorie evoluce je teorií exploze (velkého třesku) a 
velkého  chaosu,  který  se   samovolně,  slepou  náhodou  a  bez  jakéhokoliv  účelu  inteligentně 
"zorganizoval".  Zdravý rozum říká, že chaos se nikdy nemůže samovolně zorganizovat a vytvořit řád, 
ve kterém platí  zákony. Odkud se vzaly ve vesmíru  organizace a řád? Všemohoucí Bůh je jedinou 
možnou  adekvátní  příčinou  existence  organizace  a  řádu  ve  vesmíru,  jakožto  následku.  Existence 
organizace a řádu ve vesmíru je důkazem pro víru v existenci Božského organizátora stejně tak, jako 
existence jakékoliv formy organizace a řádu v rámci lidské společnosti je důkazem pro víru v existenci 
jejich lidských organizátorů.   

5. Existence inteligentního života si vyžaduje Stvořitele.
 

Život  pochází  z  dřívějšího  života.  Zdravý  rozum  říká,  že  neživá  hmota  nikdy  samovolně 
neobživne. Naopak, v souladu s fyzikálními zákony se rozpadá v prach. Odkud se vzal ve vesmíru 
inteligentní  život? Všemohoucí  Bůh je  jedinou možnou adekvátní  příčinou existence inteligentního 
života ve vesmíru, jakožto následku. Existence inteligentního života ve vesmíru je důkazem pro víru v 



existenci živého, inteligentního Božského původce života  stejně tak, jako existence každého živého 
tvora na zemi v současné době je důkazem pro víru v existenci dřívějšího života v minulosti.   

2) Pro porozumění toho, co je a  co není adekvátní příčinou určitého následku si vezměme jako 
příklad sluneční hodiny. Když vidíte sluneční hodiny, tak Vás vůbec nenapadne pomyslet si, že vznikly 
samovolnou  organizací,  slepou  náhodou,  bez  jakéhokoliv  účelu  a  inteligentního  zásahu,  z  ničeho. 
Stejně tak Vás nenapadne, že jsou výtvorem  zvířete. Zdravý rozum říká,  že jedinou adekvátní příčinou 
vzniku  i  těch  nejprimitivnějších   slunečních  hodin  je  myslící  inteligentní   lidská  bytost,  která  má 
potřebné  znalosti  fyziky,  matematiky,  astronomie,  záměr,  plán,  materiál   a  schopnosti  pro  vlastní 
realizaci  díla.  Pokud  tvůrcem  konstrukčně  tak  jednoduché  neživé  věci  musí  být  nutně  pouze 
inteligentní  člověk,  pak  je  absurdní  se  domnívat,  že  adekvátní  příčinou  vzniku  nesmírně 
komplikovaného  vesmíru  a  inteligentního  člověka  je  nemyslící  evoluce  neživé  hmoty,  na  jejímž 
počátku není nic.

Faktor dostatečně dlouhého času není lékem na nemohoucnost slepé a neinteligentní evoluce. 
Opak by totiž znamenal věřit  tomu, že hodinky rozebrané do poslední součástky se při  poskytnutí 
dostatečně dlouhého času složí do funkčního mechanismu bez zásahu inteligentního hodináře. To však 
odporuje zdravému rozumu.

 ZHODNOCENÍ  DŮKAZŮ PRO VÍRU V EXISTENCI BOHA

Objektivním důkazem svědčícím pro  víru  v  existenci  Boha je  Jeho  stvořitelské  dílo  všude 
kolem nás.  Existence hmoty, vysoký stupeň její organizace, její provázanost neviditelnými zákony a 
existence inteligentního života, nemohou být výsledkem samovolného, nahodilého, neinteligentního, 
bezúčelného a smyslu postrádajícího vývoje – evoluce -  z ničeho, ale naopak svědčí o  adekvátní 
příčině,  tj. o inteligentním všemohoucím Božském stvořiteli.
 

Shora uvedené  důkazy svědčí ve prospěch víry v existenci Boha a jsou v harmonii s tím, co 
říká o stvoření světa  Bohem  Bible (1. Mojžíšova 1). 

Bible  pojímá  svět  kolem nás  jako  možný  počáteční  bod  při  hledání  Boha.  Zkoumáním  a 
přemýšlením o vnějším světě mohou lidé nalézt důkazy pro víru v existenci Boha.  
   

"Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jím přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a 
božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže 
nemají výmluvu." (Římanům 1:19-20 EB) 

ZÁVĚR

To, co lze poznat o Bohu, je přístupné každému člověku. I Vy můžeme vidět Jeho věčnou moc a 
Božství. Stačí, když budete přemýšlet o Jeho díle.
  

Největším problémem člověka jsou jeho hříchy. Každý člověk se prohřešil zlem vůči Bohu a  
lidem.  Trestem  za  hřích  je  smrt.  Boží  Syn  Ježíš  Kristus  podstoupil  tento  trest  i  za  Vás.  Zemřel  
nepředstavitelně krutou smrtí na kříži, vstal z mrtvých a má moc Vám Vaše hříchy odpustit a darovat  
Vám věčný život. Podmínkou je, že poslechnete Boží slovo zjevené v Novozákonních Písmech Bible.  
Pokud hledáte odpuštění svých hříchů, usmíření s Bohem a věčný život v Ježíši Kristu,   rád Vám s tím 
pomůžu.  E-mail: hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        

http://www.viravboha.cz/
mailto:hodanko@volny.cz


Otázky # 1

1. Věříte v Boha?  
2. Pokud nevěříte v Boha,  v co věříte a o jaké objektivní důkazy se opírá  Vaše víra?
3. Pokud nevěříte v Boha, jakým způsobem rozumně vysvětlíte: 

a) existenci hmoty z ničeho?
b) existenci vesmíru bez stvořitele? 
c) existenci  zákonů bez zákonodárce? 
d) existenci organizace a řádu bez organizátora?
e) existenci inteligentního života  bez původce života?
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