


Náboženství VědaPOJMY

Systém a nástroj 
racionálního a 
empirického poznávání 
skutečnosti. Tak aby se 
daly poznávané jevy 
předpovídat, aplikovat a 
ovládat. 

Systém věrouky, 
konkrétních rituálů a 
společenské organizace 
lidí, kteří s jeho pomocí 
vyjadřují a chápou svůj 
vztah k nadpřirozenu -
Bohu

Pohled na svět svrchu Pohled na svět zespodu



Náboženství VědaPOJMY



Křesťanské 
kořeny vědy

Rozkoly
Současný 

stav
VÝVOJ

Moderní věda má kořeny v křesťanství

Biblický pohled na materiální svět

• Úkol poznávat a popisovat 
„Člověk pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo“ (Gn 2:20)

• Skutečný

• Dobrý
„Bůh viděl, že všechno, co učinil je velmi dobré.“ (Gn 1:31)

• Odbožštěný

• Rozumný a uspořádaný 
„Toto praví Hospodin, který dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za 
světlo v noci podle svých ustanovení, který vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí, 
jehož jméno je Hospodin zástupů.“ (Jr 31:35)

• René Descartes – „Matematické zákony, které věda hledá, vydal Bůh, stejně 
jako král vyhlašuje zákony ve své říši“.
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Mikuláš Koperník (1473 – 1543)

• Slunce ve středu

Galileo Galileji (1564 – 1642)

• Rotace země

Šlo opravdu o střet s církví? 
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Richard Dawkins (1941)

• Zastánce evoluční teorie

• Silně vystupuje proti náboženství

• Knihy: Sobecký gen, Slepý hodinář, Boží blud

• Podle něj není možné být vědcem a zároveň křesťanem

• Tvrdí, že evoluce nutně znamená přijetí „filozofického 
naturalismu“ – všechno má svou příčinu, vše vzniklo 
náhodou a nikdo to neřídí.

• Tvrdí, že mezi top vědci je jen 7% věřících
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Proti 

• Působí dojmem, že mluví za všechny vědce, ale to není 
pravda, mnozí s ním nesouhlasí

• Evoluční teorie nutně neznamená „filozofický 
naturalismus“ 

• Evoluce je pouze hypotéza

• Ohledně počtu věřících vědců vychází z dat pochybného 
výzkumu 

• Jay Gould (Harwardský vědec) – „Buď je polovina mých 
kolegů katastrofálně hloupá, nebo je Darwinismus plně 
slučitelný s konvenčním náboženským přesvědčením  a 
stejně tak s ateismem“. 
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Vědecky 
přesné

Vědecky 
pochybné

BIBLE

Kazatel 1:6-7

Vítr spěje k jihu, stáčí se k
severu, točí se, točí, spěje dál,
až se zas oklikou vrátí. Všechny
řeky spějí do moře, a moře se
nepřeplní; do místa, z něhož
vytékají, se zase vracejí k
novému koloběhu.
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přesné

Vědecky 
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BIBLE

Jan 19:34

…ale jeden z vojáků mu
probodl kopím bok; a ihned
vyšla krev a voda. A ten, který
to viděl, vydal o tom svědectví,
a jeho svědectví je pravdivé; on
ví, že mluví pravdu, abyste i vy
uvěřili.
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1 Korintským 15:41

Jiná je záře slunce a jiná
měsíce, a ještě jiná je záře
hvězd, neboť hvězda od hvězdy
se liší září.
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BIBLE

Jób 28:25 

Takže dodal větru váhu a vodu
odměřil mírou; když dešti
stanovil hranici a hromobití
cestu.
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• Zázraky

• Ježíš  chodí po vodě

• Vzkříšení

• Rozdělení moře

• Uzdravení

• Zastavení slunce…

• Čtyřnohý hmyz (Lv 11:10)

• Slunce a hvězdy stvořeny až 
poté, co funguje světlo a 
střídají se dny (Gn 1:5)

• Hvězda=meteorit (Zj 8:10)

• Pohyb slunce (Kaz 1:5)
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Biblické žánry

Je potřeba v Bibli rozlišovat mezi jednotlivými žánry:  

• Historie (Daniel 1:1, Matouš 1-2:1)

• Poezie (Žalmy)

• Přírodní věda (Kazatel) 

• Humanitní věda (Kazatel, přísloví)

• Příběhy (Jozue…)

• Podobenství, přirovnání, bajky (Rozsévač, milosrdný samařan, Jonáš ? …)
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STVOŘENÍ X EVOLUCE

Křesťané

• Pozor na žánr textu

• Držet se Biblické zvěsti v 
pohledu na vztah mezi 
člověkem-Bohem-přírodou

• Nebát se rozbíjení některých 
zjednodušených představ

Vědci 

• Uznat že je to jen hypotéza, 
která nevysvětluje vše

• Nespojovat nutně s 
„filozofickým naturalismem“

• Pozor na důsledky, které to má 
pro pohled hodnotu člověka, 
lidské vztahy a morálku

• Zařadit do interpretací i 
možnost „nadpřirozeného 
zásahu“
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• Speciální zjevení a obecné zjevení musí být nakonec v souladu

• Pokud Bůh-stvořitel opravdu existuje, věda nemůže najít něco 
co by jeho existenci přesvědčivě vylučovalo.

• Náboženství ani věda by neměli překračovat své kompetence 

Závěr


