
II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 3. Je rozumné věřit v zázraky v Bibli?

  ZÁZRAK STVOŘENÍ

Bůh  nám prostřednictvím Bible sděluje, že je to On, kdo stvořil zemi, rostliny, slunce, měsíc, 
hvězdy,  ryby, ptáky, suchozemská zvířata,  a že je to On, kdo stvořil člověka. 
 

"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi..." (1. Mojžíšova 1:1 EB)

"On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi,..." (Job 26:7 EB)

“Pak Bůh řekl:  'Učiňme člověka k našemu obrazu,  podle naší  podoby.  A nechť panují  nad 
mořskými rybami, nad vzdušným ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad vším hemžícím se, co se 
hemží  po zemi.' Tak Bůh stvořil člověka k svému obrazu, stvořil ho k obrazu Boha, jako muže a ženu 
je stvořil.” (1. Mojžíšova 1:26-27 RH)

O Božím zázraku stvoření svědčí důkazy, kterými se zabývají předchozí dvě lekce.  V Bibli je 
však zapsáno mnoho dalších zázraků. Je rozumné věřit, že Bůh učinil i tyto zázraky?
 

ZÁZRAKY V BIBLI

Zázraky zapsané v Bibli jsou jedním z důvodů, pro který má mnoho lidí potíže brát Bibli vážně 
nebo se na ni dívat jako na pravdivý záznam skutečných událostí. Tento skeptický přístup k zázrakům 
není ničím novým. Dokonce i biblické postavy, které měly blízký vztah s Bohem, se stavěly skepticky 
k zázrakům.

Skeptickým  byl  např.  Abraham,  když  mu  bylo  Bohem  oznámeno,  že  bude  mít  se  svou 
manželkou Sárou syna:

"Požehnám ji a dám ti také z ní syna; požehnám ji a stane se matkou pronárodů a vzejdou z ní 
králové národů.  Tu padl  Abraham na  tvář,  usmál  se  a  v  duchu si  řekl:  'Což se může narodit  syn 
stoletému? Cožpak bude Sára rodit v devadesáti?'" (1. Mojžíšova 17:16-17 EB)
 

Abrahamova manželka Sára byla rovněž skeptická:

"A řekl: 'Zcela určitě se k tobě vrátím po obvyklé době, a hle Sára, tvoje manželka, bude mít 
syna.' Sára to slyšela ve dveřích stanu, které byly za ním. Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku, a 
Sáře již ustal běh ženský. Proto se Sára zasmála v duchu  a řekla si: 'Poté, co jsem zestárla, budu mít 
takovou radost? Můj pán je také starý.'" (1. Mojžíšova 18:10-12 RH)

Když bylo panně Marii oznámeno, že se ji narodí syn, řekla:

"Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" (Lukáš 1:34 EB)



BOŽÍ MOC

Všemohoucí Boží moc byla odpovědí na pochybnost Abrahama, Sáry i Marie:
"A JHVH řekl Abrahamovi: 'Pročpak se Sára zasmála řkouce: 'Což opravdu porodím dítě, když 

jsem tak stará?' Je cokoliv příliš těžké pro JHVH? Ve stanoveném čase se k tobě vrátím, po obvyklé 
době, a Sára bude mít syna." (1. Mojžíšova 18:13-14 RH)
 

 “Neboť 'u Boha není nic nemožného'. Maria řekla: 'Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle 
tvého slova.'" (Lukáš 1:37-38 EB)

Jestliže Bůh   dokázal stvořit  vesmír a život na zemi, tak pro Něj nemohl být  žádný problém 
vložit život do lůna 90-ti leté Sáry nebo panny Marie. Abraham nakonec porozuměl tomuto principu a i 
přes pokročilý věk – svůj i Sářin - uvěřil v naději, kterou mu dal Bůh ohledně narození syna, ačkoliv  
podle přirozeného běhu světa neměl se Sárou na narození syna vůbec žádnou naději. Abrahamova víra 
v Boží Slovo a jeho jednání v souladu s Božím Slovem, mu byly Bohem počteny za spravedlnost.  
Všichni lidé ze všech národů, kteří  následují jeho příklad, tzn. že věří v Boží Slovo a jednají v souladu 
s ním, jsou v tomto smyslu Abrahamovými potomky.

“Vždyť on je otcem nás všech (jak je napsáno: 'Ustanovil jsem tě  otcem mnohých národů') před 
Bohem, kterému uvěřil, který obživuje  mrtvé a povolává věci, které nejsou, jako by byly. Abraham 
uvěřil v naději proti vší naději, takže se stal otcem mnohých národů...Neochaboval ve víře: nehleděl na 
své již umrtvené tělo (bylo mu přibližně sto let),  ani na mrtvost Sářina lůna; nepochyboval tedy v 
nevěře o Božím zaslíbení, ale byl posílen vírou, když dal slávu Bohu, v plné jistotě, že co Bůh zaslíbil,  
je schopen i vykonat. A proto 'mu to bylo počteno za spravedlnost'. Že 'mu to bylo počteno' však není 
napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, kterým to má být počteno, nám, věřícím v Toho, který  
vzkřísil  z  mrtvých  našeho  Pána  Ježíše.  On  byl  vydán  pro  naše  provinění   a  vzkříšen  pro  naše 
ospravedlnění.” (Římanům 4:16-25 NBK)

ZÁVĚR

I Vy můžete nalézt odpověď na své pochybnosti ve všemohoucí Boží moci.  Může  být  nějaký 
zázrak  nemožným pro Boha, který stvořil  vesmír a život?
 

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      

Poslední revize 09.12.2011

Otázky # 3

1.  Věříte,  že  vesmír,  země a inteligentní  život  na zemi jsou zázrakem neinteligentní  evoluce nebo 
zázrakem inteligentního Boha Stvořitele?
2. Jestliže   Bůh dokázal stvořit vesmír a život, lze rozumně věřit, že učinil i další  zázraky zapsané v 
Bibli? 
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