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CO JE TO ZÁZRAK?

• Wikipedie: Zázrak je v náboženstvích označení mimořádného
jevu či události, která není vysvětlitelná známými přírodními
zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil.

• C. S. Lewis: Zázrak je nadpřirozený zásah do běhu přírody.

• Širší pohled: Vše je zázrak, každá vteřina našeho života… volné
místo na parkovišti… uzdravení z nemoci… celý svět je zázrak.
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Odpověď

Otázka
Mohou 

existovat 
zázraky?

Ne 

NATURALISTÉ

Ano

SUPRANATURALISTÉ

• Mimo přírodu a přirozený 
svět nic neexistuje

• Mohou tu být jiné světy, 
ale všechny se řídí 
stejnými principy

• Může existovat Bůh, ale je 
pouze životním principem 
systému

• Zázrak je jen něco co ještě 
nechápeme

• Supra = nad (lat.)
Natura = příroda (lat.)

• Je tu něco, co stojí mimo 
přirozený svět

• Něco existuje nezávisle na 
systému

• Vše je na to něco navázáno 
a odvozeno od něj

• Zázrak je zásah zvenčí



ARGUMENTY PROTI ZÁZRAKŮM
(1) To co my vysvětlujeme pomocí vědy, oni vysvětlili pomocí zázraků

• Ano: V něčem to tak fungovalo
• Ne: I tehdy měli lidé problémy věřit zázrakům (Jn 12:37, Jn 20:25)
• Exkurz: Snaha liberálních teologů vysvětlovat zázraky pomocí přírodních úkazů

• Přechod rudého moře
• Ježíš kráčí po vodě
• Utišení bouře
• Neposkvrněné početí
• Vzkříšení
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ARGUMENTY PROTI ZÁZRAKŮM
(1) To co my vysvětlujeme pomocí vědy, oni vysvětlili pomocí zázraků
(2) V Bibli jsou legendy, které se pomalu přikrášlovali

• Ano: 
• Známe z vlastní zkušenosti, že lidé historky postupně vylepšují
• Opět záleží na žánru biblického příběhu (př. Jonáš)

• Ne: 
• Na to, aby se stali příběhy legendami je potřeba delší čas
• Evangelia byla napsána poměrně záhy a bylo hodně očitých svědků

• Exkurz: 
• Zázraky v Islámu
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ZÁZRAKY V ISLÁMU

• V Koránu se o zázracích Mohameda nemluví, jediným zmíněným zázrakem 
je Korán samotný. Mohamed sám své zázraky neprezentuje.

• Mohamed podle Hadíthu (ústní tradice sepsána stovky let po jeho smrti)

• Vznesl se na mule do nebe

• Uzdravil zlomenou nohu příteli

• Nasytil velké skupiny lidí malým množstvím jídla

• Proměnil větev stromu v ocelový meč

• … 



ARGUMENTY PROTI ZÁZRAKŮM
(1) To co my vysvětlujeme pomocí vědy, oni vysvětlili pomocí zázraků
(2) V Bibli jsou legendy, které se pomalu přikrášlovali
(3) Věda prokázala, že nic jako zázraky neexistuje

Ne:
• Věda může testovat pouze přirozené 

příčiny vzniku věcí a nemůže vylučovat jiné
• Věta: „jiné příčiny neexistují“ je 

filozofickým předpokladem a ne
vědeckým zjištěním
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ARGUMENTY PROTI ZÁZRAKŮM
(1) To co my vysvětlujeme pomocí vědy, oni vysvětlili pomocí zázraků
(2) V Bibli jsou legendy, které se pomalu přikrášlovali
(3) Věda prokázala, že nic jako zázraky neexistuje
(4) Bůh imanentní v přírodě

• Ano: Bůh je všude a ve všem (Skutky 17:27-28)
• Ne: 

• Bůh byl před časem a prostorem (Genesis 1:1)
• Bůh imanentní v přírodě potřebuje přírodu a vesmír, aby mohl existovat, 

musel vzniknout až jako druhý v pořadí (př. Scifi Ender)
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VARIANTY
(1) Zázraky existovaly kdysi, ale dnes už nejsou potřeba

• Ano: Zázraky se v Bibli „kumulují“
• Exodus, cesta pouští, dobývání země (začátky)
• Doba okolo Ježíše Krista a první církve

• Ne: V Bibli jsou verše o tom, že zázraky „nevymizí“
• J 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, 

které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
• 1. Kor 12:9 …někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu 

působení mocných činů…
• 2Te 2:9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, 

klamná znamení a zázraky. 
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VARIANTY
(1) Zázraky existovali kdysi, ale dnes už nejsou potřeba
(2) Zázraky jsou stále aktuální

• Pokud věřím v Boha, tak jak se mi představuje v Bibli, 
neměl bych mít problém se zázraky

• Mám vlastní zkušenost se zázraky i s Bohem 
(př. Šéf v kanceláři)

Ř 8:16 
Tak Boží Duch dosvědčuje našemu 

duchu, že jsme Boží děti.
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RIZIKA A CHYBNÉ PŘÍSTUPY K ZÁZRAKŮM

Senzace 

• Lukáš 23:8 Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál
vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak.

Důvod pro víru

• Lukáš 16:31 Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani
kdyby někdo vstal z mrtvých.‘

Moc a prestiž

• Skutky 8:19-20 „Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho
vložím ruce.“ Petr mu odpověděl: „Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis,
že se Boží dar dá získat za peníze!

Konkurence

• Marek 9:38-39 Jan mu řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání
démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ Ježíš však
řekl: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned
nato zlořečit.
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ZÁVĚRY

• Pokud věřím v Boha stvořitele, který stvořil celý vesmír i tento svět a
aktivně do něj zasahuje, potom nemohu mít problém s tím, že by mohl
dělat zázraky

• Ne všechny Biblické zázraky jsou nutně čistě nadpřirozené

• Je to jen vyprávění a ne skutečná dějinná událost

• Bůh používá zákonů přírody, aby v pravý čas udělal něco pro lidi 

• Bůh mění zákony přírody, tak aby v pravý čas udělal něco pro lidi

• Proč Bůh dělá zázraky?

• Abychom před ním měli bázeň (Sk 2:43)

• Abychom v něj věřili (Jan 20:30)


