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Ateistická formule na evoluci je:
Evoluce = hmota + evolu ní initelé (náhoda a nezbytnost + mutace + výb r + izolace +
smrt) + velmi dlouhá asová období.
Teistická evoluce k tomu navíc p idává Boha:
Teistická evoluce = hmota + evolu ní initelé (náhoda a nezbytnost + mutace + výb r +
izolace + smrt) + velmi dlouhá asová období + h.
V systému teistické evoluce B h p estal být všemocným Pánem všech v cí, jehož slovo
musí být bráno vážn všemi lidmi, nýbrž je vsazený do evolu ní filozofie a stane se tak její
sou ástí. Pro k es any to znamená deset nebezpe í: (1)

1. P ekroucení Boží podstaty
Bible zjevuje Boha jako našeho Otce na nebesích, který je naprosto dokonalý (Mt 5,48),
svatý (Iz 6,3) a všemohoucí (Jer 32,17). Apoštol Jan nám oznamuje, že B h je láska, sv tlo a
život (1 J 4,16; 1,5; 1,1–2). Vše, co B h tvo í, je ohodnoceno jako „velmi dobré“ (Gn 1,31) a
„dokonalé“ (Dt 32,4).
Teistická evoluce podává falešný obraz Boha ve své podstat , nebo smrt a krutost jsou
mu p ipsány jako principy tvo ení. Také tzv. progresivní kreacionismus u í, že už p ed pádem
do h íchu existovala smrt a d s po milióny let.

2. B h jako výpomoc pro vysv tlení nepochopitelných fenomén
Podle Bible je B h p vodcem všech v cí.
My p ece víme, že je jediný B h Otec, od n hož je všecko, a my jsme tu pro n ho, a
jediný Pán Ježíš Kristus, skrze n hož je všecko, i my jsme skrze n ho. (1 K 8,6)
Ale v teistické evoluci z stávají pro Boží p sobení jen ty úkazy, které evoluce nedokáže
svými prost edky vysv tlit. Evoluce si Bohem vypomáhá, když nemá jiné ešení. To
podn cuje p edstavu: „B h není absolutní, naopak i On prochází vývojem – On je evoluce.“
(2)
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3. Pop ení nejd ležit jšího biblického u ení
Bible je plná sv dectví, že jejím autorem je B h. Bible je tak zdrojem Boží pravdy. (2 Tm
3,16). P itom Starý zákon je nepostradatelným p ivad em k Novému zákonu, stejn jako
íjezdová silnice p ivádí k dálnici (J 5,39). Nový zákon je napln ním Starého zákona. Na
biblický záznam stvo ení by nem lo být nahlíženo jako na mýtus, podobenství nebo alegorii,
ale jako na historickou zprávu, nebo :
Biblická, astronomická a antropologická fakta jsou podána ve v cné a nau né form .
V Desateru p ikázání nám B h na izuje šest pracovních dn a jeden den odpo inku.
Vždy On také šest dní tvo il a sedmý den odpo íval. Pracovní týden lov ka má
stejné asové rozp tí jako týden stvo ení (Ex 20,8–11).
V Novém zákon Ježíš opakovan odkazuje na stvo ení a jmenuje skute né lidi a
skute né události (nap . Mt 19,4–5).
Nikde v Bibli nenajdeme žádné náznaky toho, že bychom m li záznamu o stvo ení
rozum t jinak než jako historické zpráv , která reáln popisuje, jak se vše událo.
ení teistické evoluce podkopává jasný záznam knihy Genesis, jak ho vyu oval Ježíš,
proroci a apoštolové. Biblicky dosv

ené postavy a události jsou sníženy na mýtus a biblické

poselství p estává být vnímáno jako zdroj pravdy.

4. Ztráta klí e k nalezení Boha
Bible u í, že lov k je po Adamov pádu zcela propadlý h íchu ( 7,18–19). Jenom ti lidé,
kte í si uv domují, že jsou h íšní a ztracení, budou toužit po Zachránci, který „ išel, aby
hledal a spasil, co zahynulo“ (Lk 19,10).
Ale evoluce nezná

ích v biblickém smyslu, tedy jako selhání lov ka ve vztahu k Bohu.

Evoluce iní h ích bezvýznamným – to je ale p esný opak prohlášení Ducha svatého, že

ích

je h íšný a smrteln vážný. Jestliže je na h ích nahlíženo jako na neškodného evolu ního
initele, pak lov k ztratí klí k nalezení Boha. Taková ztráta se nevy eší tím, že p idáme
„Boha“ do evolu ního scéná e.

5. Zpochybn ní u ení, že se B h stal lov kem
Jedno ze základních u ení Bible hovo í o tom, že se B h ve svém Synu Ježíši Kristu stal
lov kem. Bible dosv

uje, že „Slovo se stalo t lem a p ebývalo mezi námi“ (J 1,14), a „Ježíš

Kristus … se ocitl v t le jako lov k“ (Filipským 2,5-8). (3)

6. Ježíšovo výkupné dílo je zmytologizováno
Bible u í, že pád prvního lov ka do h íchu byl skute nou událostí a p inou selhání
Adama bylo, že vešel do sv ta h ích.
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Skrze jednoho lov ka totiž vešel do sv ta h ích a skrze h ích smrt; a tak smrt zasáhla
všechny, protože všichni zh ešili. ( ím. 5,12)
Teistická evoluce ale neuznává Adama ani jako prvního lov ka, ani že byl stvo en Bohem
z „prachu zem “ (Genesis 2,7). V tšina zastánc teistické evoluce považuje zprávu o stvo ení
pouze za mytický p íb h bez duchovního významu. Ale podle Bible jsou h íšník Adam a
Zachránce Ježíš reálné postavy ( íman m 5,16–18). A tak jakýkoliv teologický náhled, který
považuje Adama za smyšlenou postavu, rozvrací biblický základ pro vykoupení Ježíšem
Kristem.

7. Ztráta biblického asového m

ítka

Rozvažování nad biblickým asovým m ítkem, podle kterého se odvíjejí sv tové d jiny,
je velmi d ležité. Jen tak je možné porozum t základ m poselství Bible.
asová osa nem že být libovoln prodloužena do minulosti ani do budoucnosti. Má
pevn definovaný po átek, který je dán prvním veršem Bible. Stejn tak je daný
konec, kdy vyprší existence fyzikálního fenoménu, kterým je as (Mt. 24,14).
Stvo ení trvalo celkem šest dní (Ex 20,11).
Stá í stvo ení m že být odhadnuto na základ rodokmen zaznamenaných v Bibli. Lze
tak zp tn dopo ítat stá í vzniku sv ta a to v ádu tisíc let (ne milión
miliard let!).
Na dosud nejvýzna

i dokonce

jší událost lidských d jin poukazuje verš z Galatským 4,4: „Když

se však naplnil stanovený as, poslal B h svého Syna.“ To se stalo p ibližn p ed 2000
lety.
Krist v návrat v moci a sláv bude nejmonumentáln jší událostí budoucnosti.
ívrženci teistické evoluce (a progresivního kreacionismu) zavrhují biblické

asové

ítko a nahrazují ho evolu ním asovým m ítkem, které zahrnuje miliardy let minulosti i
budoucnosti (a koliv pro to neexistují žádné p esv ivé fyzikální základy).
Tento p ístup vede ke dv ma chybným postoj m:
1. Bibli nelze brát vážn ve všech jejích výpov dích.
2.
ikázaná bd lost v souvislosti s druhým p íchodem Ježíše se vytrácí.

8. Ztráta stvo itelského myšlení
Z Bible lze poznat základní koncepty stvo ení:
h stvo il hmotu bez použití jakéhokoliv výchozího materiálu.
h stvo il nejd íve Zemi, tvrtý den p idal M síc a Slunce, slune ní soustavu,
Mlé nou dráhu a všechny ostatní hv zdné systémy celého vesmíru. Toto po adí není
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slu itelné s žádnou z p edstav „kosmické evoluce“ – jako je nap . teorie „Velkého
esku“.
Teistická evoluce ignoruje všechny principy stvo ení a navíc vnáší do Bible evolu ní
postupy. Tím popírá všemohoucnost Boha a jeho nadp irozené jednání p i stvo ení.

9. Chybné chápání skute nosti
Bible nese pe

pravdy. Všechna její prohlášení jsou pravdivá – a už se jedná o výpov di

týkající se víry a spasení, i pravidla pro každodenní život nebo o témata v deckého
významu.
Evolucionisté tohle vše zavrhují. Nap íklad Richard Dawkins cynicky poznamenává:
„Skoro všechny národy si vymyslely sv j vlastní mýtus o stvo ení. Biblický p íb h
stvo ení je prost ten mýtus, který byl náhodou p ijat jistým národem pastevc na
Blízkém východ . Nemá o nic významn jší postavení než víra jednoho kmene v
západní Africe, že sv t povstal z exkrement mravenc .“ (4)
Ale pokud je evolu ní u ení falešné, potom množství v dních obor pracuje na falešném
základ . Jestliže v dci vycházejí z evolu ních p edpoklad , vykládají realitu chybn . To platí
v ješt v tší mí e pro teologii, když se odchýlí od toho, co v Bibli zjevuje B h, a místo toho se
pod ídí evoluci, která je u ením lov ka!

10. Minutí se cílem
V žádné jiné knize v sv tových d jin nenajdeme tak etné a tak ušlechtilé cíle pro lidstvo,
jak nám je p estavuje Bible, nap .:
1. My lidé jsme cílem a vrcholem Božího stvo ení (Gn 1,27–28).
2. My lidé jsme cílem Božího plánu vykoupení (Iz 53,5).
3. My lidé jsme cílem seslání Božího Syna (1 J 4,9).
4. My lidé jsme cílem Božího d dictví v ného života (Titus 3,7).
5. My lidé máme nebe jako p edem daný cíl (1 Pt 1,4).
V evolu ním systému jsou ovšem plán, cíl a zám r zapov zenými pojmy. Evolu ní
vývojová p izp sobování nikdy neprobíhají cílen , podle n jakého plánu

i k napln ní

jakého programu. Systém víry, jakým je teistická evoluce a který chce sjednotit cílené
s nahodilým, si sám o sob proti

í.
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Záv r
Stvo ení a evoluce jsou tak siln rozdílné, že jejich slad ní je zcela nemožné. Zástupci
teistické evoluce se pokoušejí spojit tato dv protich dná u ení, ale takový synkretismus iní
biblické poselství bezvýznamným.
Záv r je jasný: U ení Bible neposkytuje žádný prostor ani podporu teistické evoluci.
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