
11) Je Bůh všemohoucí?

Dobrý den pane Hodanko,

Slíbila jsem, že napíši. Četla jsem knížku s názvem "Umění nebo život", a tak mne napadlo napsat Vám 
z ní jeden úryvek. Vyjadřuje se v ní jeden malíř: umění je dřina. Pán Bůh byl sice hotov s celým světem 
za šest dní, ale našinec není Pámbu. Ale copak je s ním do dneška hotov? Vždyť si snad sám musí 
přiznat, že leccos zpackal a leccos se mu nepovedlo a že ještě zdaleka není u cíle. Víte, myslím si, že 
ani Bůh není všemohoucí - on se teprve všemohoucím stává či se jím někdy stane. Když jsem ještě 
seděl  v  naší  venkovské  dvojtřídce  a  pan farář  nám vykládal,  jak  Pán Bůh sedmého dne spočinul,
představoval jsem si jej jako penzistu, jak si hezky leží na nebeském kanapi, dívá se z vejšky na svoje 
dílo a pochvaluje si: Aj, velmi dobré. Ne, tak to není, já si jinak představuji tvůrce  světa: jako někoho,
kdo  se  stále  chvěje  o  zdar  svého  díla,  kdo  s  ním  není  nikdy  spokojen.  Jestliže  člověk  ve  svém 
skromném měřítku tak málokdy a zdali vůbec kdy dosahuje spokojenosti, což teprv Bůh? Tak toto je 
úryvek autora Miroslava Míčko. Myslím, že něco pravdy na tom je. Ale chci se Vás zeptat, zda Bůh je 
či není všemohoucí a jaký máte na toto názor?

To je prozatím vše...
Mějte se hezky. S pozdravem J.Š.

* * *

Dobrý den J.,

Je Bůh všemohoucí? Nemám o tom pochyb! Podívejte se na jasnou noční oblohu, ve které se 
třpytí miliony hvězd. Pokuste se proniknout do nezměrných hloubek vesmíru s miliardami galaxií. Ve 
stavbě vesmírného světa je země nepatrným zrnkem prachu, a přesto je plná divů, které ani ateisté 
neváhají prohlásit za zázraky. Ano jsou to zázraky,  nikoliv však neinteligentní přírody, ale Božského 
stvořitele.   Dívejte  se  na svět  kolem sebe,  jak  je  inteligentně,  krásně  a  účelně stvořen.  Blankytná 
obloha, která nás chrání před smrtícím zářením z kosmu. Oceány modrých vod i zelených lesů, které 
nám vyrábějí kyslík, poskytují potravu i suroviny. Půda, která nám dává úrodu. Vzduch a voda, bez 
kterých není možný život. Říše rostlin a zvířat pro naše potřeby. Přírodní zákony, které nám umožňuji 
fyzickou existenci na zemi. Pokud je tu někdo Umělec, pak jedině Bůh! Žádný člověk se s ním nemůže 
rovnat. Nikdo Boha nemůže posuzovat podle sebe. Je to totiž, jako kdyby chtělo smítko posuzovat 
Pána Věčnosti,  stvořitele a vládce nad hmotou,  časem, prostorem a každým duchem.  To, co Bůh 
stvořil,  Jeho dílo, svědčí o Jeho věčné moci a Božství. To je důkaz pro rozumnou víru, že Bůh je 
všemohoucí.  

Římanům 1:
18 Z nebe se zjevuje Boží hněv proti  každé bezbožnosti  a nepravosti  lidí,  kteří  svévolně potlačují 
pravdu.
19 Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil.
20 Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze už od stvoření světa rozumem postřehnout 
v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.
21 Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo, aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách 
marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.
22 Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni.

Pan Míčko Vám pro své přesvědčení nenabízí žádný důkaz, ale jen svoje smyšlenky- to, co si 
on myslí a jak si on něco představuje, případně, to co si pamatuje z 2. třídy. 



Že Bůh nebyl spokojen se svým dílem? Omyl: 

1. Mojžíšova 1 a 2:
31 Bůh viděl vše, co učinil, a hle, bylo to tak dobré! Byl večer a bylo jitro, šestý den.
1 Tak bylo dokončeno nebe i země s jejich veškerou rozmanitostí.
2 Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou 
dělal.
3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když 
tvořil.

Že Bůh není všemohoucí, ale že se jim teprve stává nebo někdy stane? Omyl:

1. Mojžíšova 17:
1 Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: "Já jsem Všemohoucí 
Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý.

Navíc, je to iracionální myšlenka. Pokud Bůh není všemohoucí již teď, pak se jim ani nikdy 
nemůže stát.  Kromě Boha totiž již žádný bůh není. Není nikdo, kdo by mu mohl dát všemohoucnost, 
pokud ji ještě nemá. Pokud by však existoval někdo další, kdo by mu mohl dát všemohoucnost, pak by 
Bůh nemohl být Bohem.  Bůh je totiž absolutní ve všech ohledech. On je tím, kdo vše činí. Může-li 
sám sobě dát všemohoucnost v budoucnu, co mu brání, aby si ji dal již teď? Zejména, uvážíme-li, že 
Bůh existuje mimo čas. Pro něj čas neplatí. On o sobě říká: “Já jsem.“ 

Janovo evangelium 8:
57 "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé.
58 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem."

To, co lidé rádi  dělají  je,  že svoje  vlastní  nezdary,  svoje  chyby,  špatná nebo vysloveně zlá 
rozhodnutí jiných lidí atd. kladou za vinu Bohu. Oblíbená fráze: “Kdyby byl Bůh, tak by nedopustil 
takové utrpení!”  Nejdou však pod povrch fráze, aby přemýšleli, jakým dokonalejším způsobem měl 
Bůh stvořit tento svět, aby v něm hrůzy, které si lidé navzájem dělají nebyly. Existuje pouze jeden 
naprosto dokonalý způsob, a to ten, že by Bůh stvořil místo člověka robota, který by dělal přesně to, k 
čemu by jej Bůh naprogramoval.  Který člověk by však chtěl mít kybernetické děti? Asi jen takový, 
který neví, co je to rodičovská láska. Bůh člověka stvořil ke svému obrazu, jako své dítě a dal mu 
svobodnou vůli, aby se mohl sám rozhodnout, jestli bude Boha milovat a poslouchat jej, či nikoliv, ale 
současně jej varoval před věčnými důsledky, když Boha neposlechne. Za tu naši svobodu, zaplatil Bůh 
vlastním životem na kříži, kde vzal na sebe trest za naše hříchy, aby nám mohly být odpuštěny a Bůh 
nás mohl přijmout do svého příbytku v nebesích. 

Janovo evangelium 3:
16  Neboť  Bůh  tak  miloval  svět,  že  dal  svého  jednorozeného  Syna,  aby  žádný,  kdo  v  něj  věří, 
nezahynul, ale měl věčný život.

S pozdravem v Kristu

Robert Hodanko
18.05.2009


