
71. V kterého Boha věřím?
72. Stvořil Bůh svět opravdu za 6 dní?

73. Byli Adam s Evou normální lidé jako my, nebo měli nějaké nadpřirozené vlastnosti či  
schopnosti?

Vážený pane Hodanko!
Přečetl jsem si Váš článek Hledání Boha a vyrozuměl jsem z něho, že jste věřící člověk. V současné 
době pročítám Bibli a   celé řadě uváděných skutečností nerozumím. Hledám odpovědi na své otázky a 
reaguji tímto na Vaši nabídku ze dne 17.10.2009 "rád Vám s tím pomůžu".
Tedy moje první otázky!
1. V kterého Boha Vy vlastně věříte.
2. Stvořil Bůh svět opravdu za 6 dní.
3. Byli Adam s Evou normální lidé jako my, nebo měli nějaké nadpřirozené vlastnosti či schopnosti.

Zatím vše. Za odpovědi předem děkuji.               LS

71. V kterého Boha věřím?

A) Věřím v Boha, který nám lidem o své existenci poskytl důkazy. 

1) Římanům 1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou 
nepravostí potlačují pravdu.

19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.

20 Jeho věčnou moc a  božství,  které  jsou neviditelné,  lze  totiž  od stvoření  světa  vidět,  když lidé 
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

2) Skutky apoštolské 17:16 Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v 
tom městě, velmi ho to znepokojovalo.

17 Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil i na 
náměstí s lidmi, kteří tam právě byli.

18 Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: "Co nám to chce ten 
nedovzdělanec vykládat?"  Druzí  říkali:  "Zdá se,  že nás chce získat  pro cizí  božstva."  Tak soudili,  
protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání.

19 Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: "Rádi bychom se dověděli, jaké 
je to tvé nové učení, které šíříš.

20 Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je."

21 Všichni  Athéňané i  cizinci,  kteří  tam pobývají,  ničemu totiž  nevěnují  tolik  času jako tomu,  že 
vykládají a poslouchají něco nového.

22 Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v 
uctívání bohů velice horliví.

23 Když jsem procházel  vašimi posvátnými místy a prohlížel si  je,  nalezl  jsem i  oltář  s nápisem: 
'Neznámému bohu'. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji:



24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které 
lidé vystavěli,

25 ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, 
dech i všechno ostatní.

26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční 
údobí i hranice lidských sídel.

27 Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak 
jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko.

28 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme 
jeho děti.'

29 Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze 
zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.

30 Bůh však prominul  lidem dobu,  kdy to ještě  nemohli  pochopit,  a  nyní  zvěstuje  všem,  ať  jsou 
kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.

31 Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. 
Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."

3) 1 Korintským 15:1 Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste 
přijali, které je základem, na němž stojíte,

2 a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili  
nadarmo.

3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem

4 a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,

5 ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.

6  Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již 
zesnuli.

7 Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.

8 Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.

9 Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval 
církev Boží.

B) Je to Bůh Bible. Mimo něj není Boha.
Izajáš 45:5 Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi 
mě neznal,

Izajáš 45:21 Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to 
oznamoval  předem?  Cožpak  ne  já,  Hospodin?  Kromě  mne jiného  Boha není!  Bůh  spravedlivý  a 
spasitel není mimo mne.

Ozeáš 13:4 Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo 
mne jiného zachránce není.



C) Bůh Bible se zjevuje ve třech osobnostech: Otci, Synu Ježíši a Duchu Svatém, z nichž 
každý má božskou podstatu:

1) Filipským 1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Filipským 2:11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Koloským 1:2 Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce 
našeho.

2) 2 Tesalonickým 1:12 Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti 
našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

Titovi 2:13 a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše 
Krista.

2 Petrův 1:1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my 
díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.

3) 1 Korintským 2:12 My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,

1 Korintským 6:19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž 
máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

1 Janův 4:2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus 
přišel v těle, je z Boha;

D) Otec, Syn a Duch Svatý jsou v dokonalé jednotě a všichni se podíleli, jak na stvoření 
světa, tak na naplnění spásy:

1) Genesis 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

2) Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.

3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

14  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

15  Jan o něm vydal svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší,  
protože tu byl dříve než já."

29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.

30 To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já.



3) Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku."

E) Je to Bůh, který nás bude soudit:

Matouš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;

32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje 
ovce od kozlů,

33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.

34 Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 
připraveno od založení světa.

35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste 
se mne,

36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli 
jste za mnou.'

37 Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého,  
a dali jsme ti pít?

38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?

39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?'

40  Král  jim odpoví  a  řekne jim: 'Amen,  pravím vám, cokoliv jste  učinili  jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili.'

41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho 
andělům!

42 Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,

43 byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve 
vězení, a nenavštívili jste mě.'

44 Tehdy odpoví i oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného 
nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'

45  On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně 
jste neučinili.'

46  A  půjdou  do  věčných  muk,  ale  spravedliví  do  věčného  života."

2 Petrův 3:14 Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a 
mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.



72. Stvořil Bůh svět opravdu za 6 dní?

Ano a díky tomu máme do dnešní doby m.j. 7 denní týden, pro který neexistuje žádné jiné 
vysvětlení. (Den souvisí s rotací země kolem své osy ve vztahu k slunci. Měsíc souvisí  s oběhem 
měsíce kolem země. Rok s oběhem země kolem slunce.)

Exodus 20:11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne 
odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

73. Byli Adam s Evou normální lidé jako my, nebo měli nějaké nadpřirozené vlastnosti či  
schopnosti?

Neměli žádné nadpřirozené vlastnosti a ani schopnosti. Např. Eva se nechala obelhat hadem 
(ďáblem),  který  v ní  vzbudil  žádostivost  reklamou na hřích.  Adam uposlechl  svou ženu a  také se 
dopustil hříchu. Oba přitom věděli, jaká je Boží vůle i jaký je trest za její porušení.

Genesis 3:1 Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, 
Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"

2 Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.

3 Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte,  
abyste nezemřeli.«"

4 Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti.

5 Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."

6 Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. 
Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.

7 Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

8 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a  
jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.

9 Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?"

10 On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se."

11 Bůh mu řekl: "Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?"

12 Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem 
jedl."

13  Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já jsem 
jedla."

14 I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší 
polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.

15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu 
rozdrtíš patu."



16  Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš 
dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."

17 Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli 
tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.

18 Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.

19 V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach 
se navrátíš."

20 Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých.

21 Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.

22 I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku 
po stromu života, jedl a byl živ navěky."

23 Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.

24  Tak člověka zapudil.  Východně od zahrady v Edenu usadil  cheruby s míhajícím se plamenným 
mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
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