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Poznámka pro čtenáře 
 
Od zveřejnění mé první knihy Konec víry mi tisíce lidí napsali, že se mýlím, když nevěřím v Boha. Nejvíce nenávistné 
z těchto dopisů přišly od křesťanů. Je to ironické, protože křesťané si obecně myslí, že žádná jiná víra neprosazuje 
ctnosti lásky a odpuštění efektivněji, než právě ta jejich. Pravdou je, že mnozí, kteří tvrdí, že byli proměněni Kristovou 
láskou, jsou hluboce, až vražedně, netolerantní ke kritice. Ačkoliv bychom to mohli připisovat lidské přirozenosti, je 
očividné, že tato nenávist čerpá značnou podporu z Bible. Jak to vím? Nejznepokojivější z mých korespondentů z ní 
vždy citují kapitolu a verš. 
 
Ačkoliv je tato kniha určena pro vyznavače všech náboženství, byla napsána ve formě dopisu křesťanovi. 
Odpovídám v ní na argumenty, které předkládají křesťané na obranu svých náboženských představ. Primární účel 
této knihy je vyzbrojit sekularisty v naší společnosti, kteří věří, že náboženství by mělo být drženo mimo veřejnou 
politiku, proti jejich oponentům z křesťanské pravice (Christian Right). "Křesťan", jehož tímto dopisem oslovuji, je 
proto křesťanem v užším slova smyslu. Taková osoba věří přinejmenším v to, že Bible je inspirovaná slovem Božím 
a že jen ti, kteří přijímají božství Ježíše Krista, se po smrti dočkají spasení. Desítky odborných průzkumů 
dokumentují, že více než polovina amerického obyvatelstva se hlásí k takové víře. Samozřejmě, tyto metafyzické 
závazky nepatří pouze k jedné specifické křesťanské denominaci. Konzervativci v každé sektě - katolíci, protestanti 
hlavního proudu, evangelisté, baptisté, pentakostalisté, svědci Jehovovi a další - všech se mé argumenty týkají 
stejně. Jak je dobře známo, představy konzervativních křesťanů mají dnes mimořádný vliv na náš národní diskurs ve 
Spojených státech - v našich soudech, školách a každé složce vlády. 
 
V Dopisu křesťanskému národu jsem si vytýčil zbourat intelektuální a morální nároky křesťanství v jeho 
nejoddanějších formách. Z tohoto důvodu se liberální a umírnění křesťané zřejmě nepoznají mezi mnou 
oslovovanými "křesťany". Měly by však poznat sto padesát milionů svých sousedů. Mám jen málo pochybností, že 
pro liberály a umírněné jsou děsivé jistoty Křesťanské pravice stejně znepokojující jako pro mě. Mou nadějí ale je, že 
též začnou vidět, že respekt, který žádají pro své vlastní náboženské přesvědčení, poskytuje útočiště extremistům 
všech věr. Ačkoliv liberálové a umírnění nenabourali letadly do budov a neorganizují svůj život kolem 
apokalyptických proroctví, jen zřídkakdy zpochybňují legitimitu výchovy dítěte tak, aby věřilo, že je křesťanem, 
muslimem či židem. I ty nejprogresivnější náboženství poskytují tichou podporu náboženským štěpením v našem 
světě. V Dopisu křesťanskému národu však oslovuji křesťanství v tom, v čem je nejvíce rozdělující, zraňující a 
zpátečnické. V tomto mohou liberálové, umírnění a nevěřící najít společnou řeč. 
 
Podle současného Gallupova průzkumu jen 12% Američanů věří, že se život na Zemi vyvinul přírodním procesem, 
bez intervence božství. 31 procent věří, že evoluce byla "vedena Bohem". Pokud by se hlasovalo podle našeho 
světonázoru, teze "inteligentního designu" by porazila biologickou vědu skoro tři ku jedné. Je to znepokojující, 
protože příroda nedává žádné přesvědčivé důkazy o inteligentním designérovi, zato poskytuje bezpočet příkladů 
neinteligentní designu. Současné kontroverze kolem "inteligentního designu" by nás však neměly zaslepit vůči 
skutečnému rozsahu náboženské poblázněnosti na úsvitu 21. století. Tentýž Gallupův průzkum ukázal, že 53% 
Američanů jsou skuteční kreacionisté. To znamená, že navzdory celému století vědeckých poznatků potvrzujících 
dávnost života a pradávnost Země, více než polovina našich sousedů věří, že celý vesmír byl stvořen před šesti tisíci 
lety. Shodou okolností je to tisíc let poté, co Sumerové vynalezli klíh. Lidé, co mají moc volit naše prezidenty a 
kongresmany - a mnozí z nich jsou sami zvoleni - věří, že dinosauři žili v párech na Noemově arše, že světlo ze 
vzdálených galaxií bylo stvořeno na cestě k Zemi, a že první příslušníci našeho druhu byli stvořeni z hlíny a 
božského dechu, v zahradě s mluvícím hadem, rukama neviditelného Boha. 
 
Z rozvinutých zemí stojí Spojené státy s těmito přesvědčeními osamocené. Naše země dnes vypadá, jako nikdy 
předtím v její historii, jako potácející se, agresivní, přitroublý obr. Každý, komu záleží na osudu civilizace, udělá 
správně, když uzná, že kombinace velké moci s velkou hloupostí je děsivá - dokonce i u vlastních přátel. 
 
Pravdou však je, že mnohým z nás na osudu civilizace nezáleží. Čtyřicet čtyři procent amerického obyvatelstva je 
přesvědčeno, že se Ježíš někdy v průběhu následujících padesáti let vrátí na Zem, aby soudil živé a mrtvé. Podle 
nejběžnější interpretace biblických proroctví se Ježíš vrátí až poté, co věci na Zemi půjdou hrůzostrašně z kopce. 
Proto nepřeženu, když řeknu, že pokud by se město New York náhle proměnilo v ohnivou kouli, výrazné procento 
americké populace by v následném houbovitém mraku vidělo pozitivní znamení, protože by to pro ně znamenalo, že 
dojde k té nejúžasnější události, která nás mohla potkat: Kristovu návratu. Mělo by být jasně zřejmé, že víry tohoto 
druhu vykonají jen málo ve prospěch naší lepší a trvalejší budoucnosti - sociální, ekonomické, environmentální nebo 
geopolitické. Představte si důsledky toho, kdyby signifikantní část vlády USA opravdu věřila, že svět spěje ke konci a 
že tento konec bude úžasný. Skutečnost, že skoro polovina amerického obyvatelstva tomu, čistě na základě 
náboženských dogmat, zjevně věří, by měla být považována za urgentní morální a intelektuální nouzový stav. Kniha, 
kterou začínáte číst, je mou odpovědí na tento nouzový stav. Upřímně doufám, že vám bude užitečná. 
 
Sam Harris, 1. května 2006, New York 
 
 
 
 
 
 
 



Dopis křesťanskému národu 
 
Věříte, že Bible je slovem Božím, že Ježíš je Syn Boží a že jen ti, kteří věří v Ježíše, najdou po smrti spasení. Jako 
křesťan v tyto předpoklady věříte ne proto, že vám způsobují dobrý pocit, ale protože si myslíte, že jsou pravdivé. 
Než vypíchnu některé problémy s touto vírou, bych rád ocenil, že existuje mnoho věcí, na kterých se vy a já 
shodneme. Shodneme se například na tom, že pokud má jeden z nás pravdu, druhý se mýlí. Bible buď je slovem 
Božím, nebo jím není. Buď Ježíš nabízí lidstvu jedinou pravou cestu ke spáse (Jan 14: 6), nebo ne. Shodneme se na 
tom, že být skutečným křesťanem znamená věřit, že všechny ostatní víry jsou mylné, a věřit v to hluboce. Pokud má 
křesťanství pravdu a já setrvám ve své nevíře, měl bych očekávat utrpení v pekle. 
 
Co je ještě horší, přesvědčil jsem i jiné - mnoho z nich mých blízkých - aby odvrhli samotnou myšlenku na Boha. I oni 
budou trpět ve "věčném ohni" (Matouš 25:41). Pokud je základní doktrína křesťanství správná, pak jsem tím 
nejnepředstavitelnějším způsobem promarnil svůj život. Uznávám to bez nejmenší výhrady. Skutečnost, že mě moje 
pokračující a veřejné odmítání křesťanství netrápí, by vám mělo přinejmenším naznačovat, za jak neadekvátní 
považuji vaše důvody pro bytí křesťanem. 
 
Samozřejmě že jsou křesťané, kteří nesouhlasí ani s jedním z nás. Jsou křesťané, kteří považují jiná náboženství za 
stejně účinné cesty ke spáse. Jsou křesťané, kteří se nebojí pekla a kteří nevěří ve fyzické znovuzrození Ježíše. 
Takoví křesťané sami sebe často označují jako "náboženské liberály" nebo "umírněné křesťany". Z jejich pohledu 
jsme ani vy, ani já nepochopili, co to znamená být věřícím člověkem. Ujišťují nás, že existuje široké a nádherné 
území mezi ateismem a náboženským fundamentalismem, které v tichosti objevovaly generace hloubajících 
křesťanů. Podle liberálů a umírněných je víra o mystériu, smyslu, společenství a lásce. Lidé formují náboženství z 
plné tkáně života, ne jen z víry. 
 
O problémech, které vidím s náboženským liberalismem a umírněnými, jsem psal jinde. Zde si musíme všimnout jen 
toho, že celá věc je jak jednodušší, tak naléhavější, než si liberálové a umírnění obecně připouštějí. Buď je Bible jen 
obyčejná kniha, napsaná smrtelníky, nebo není. Buď Ježíš byl božstvem, nebo nebyl. Pokud je Bible obyčejná kniha 
a Ježíš byl obyčejným člověkem, základní nauka křesťanství je chybná. Pokud je Bible obyčejná kniha a Ježíš byl 
obyčejným člověkem, pak je historie křesťanské teologie příběhem mužů posedlých knihami analyzujícími kolektivní 
poblouznění. Pokud jsou základní principy křesťanství pravdivé, pak na nevěřící, jako jsem já, čekají velmi krutá 
překvapení. Vy tomuto rozumíte. Nejméně polovina obyvatel USA tomuto rozumí. Takže buďme vůči sobě poctiví: až 
se čas naplní, jedna strana tento spor skutečně vyhraje, zatímco druhá ho skutečně prohraje. 
 
Uvažte: každý oddaný muslim má tytéž důvody proto, aby byl muslimem, jako máte vy proto, abyste byli 
křesťanem. A přece vás jejich důvody nepřesvědčují. Korán opakovaně deklaruje, že je dokonalým slovem stvořitele 
univerza. Muslimové tomu věří stejně pevně, jako vy věříte to samé o Bibli. Existuje rozsáhlá literatura popisující život 
Mohameda, která, z pohledu Islámu, dokazuje, že on byl posledním prorokem Božím. Mohamed také ujistil své 
následovníky, že Ježíš nebyl božský (Korán 5: 71-75, 19: 30-38) a že kdokoliv, kdo věří v opak, stráví věčnost v 
pekle. Muslimové si jsou jisti, že Mohamedův názor na tuto věc - jakož i na všechny ostatní - je neomylný. 
 
Proč netrpíte nespavostí kvůli přestupu na Islám? Můžete dokázat, že Alláh není ten jediný skutečný Bůh? Můžete 
dokázat, že archanděl Gabriel nenavštívil Mohameda v jeho jeskyni? Samozřejmě že ne. K tomu, abyste jako 
absurdní odmítli to, v co věří muslimové, vy nepotřebujete potvrdit žádnou z těchto věcí. Tíha důkazu platnosti toho, 
v co o Bohu a Mohamedovi věří, je na nich. Neučinili tak. Nemohou tak učinit. Muslimové jednoduše nevyslovují 
výroky o realitě, které by šlo potvrdit. Toto je perfektně jasné každému, kdo není umrtven dogmatem Islámu. 
 
Pravda je taková, že víte přesně, jaké je to být ateistou ve vztahu k tomu, v co věří muslimové. Není evidentní, že se 
muslimové sami klamou? Není evidentní, že každý, kdo si myslí, že Korán je dokonalé slovo stvořitele světa, tuto 
knihu četl nekriticky? Není evidentní, že doktrína Islámu představuje téměř perfektní bariéru pro poctivé zkoumání? 
Ano, tyto věci jsou evidentní. Pochopte, že to, jak vy vidíte Islám, je přesným obrazem toho, jak oddaní muslimové 
vidí křesťanství. A přesně toho, jak já vidím všechna náboženství. 
 
 

Moudrost Bible 
 
Věříte, že křesťanství je bezkonkurenčním zdrojem lidské dobroty. Věříte, že Ježíš učil ctnostem lásky, soucitu a 
nesobectví lépe, než kterýkoliv učitel, co kdy žil. Věříte, že Bible je nejhlubší kniha, která kdy byla napsána a že její 
obsah obstál ve zkoušce časem tak dobře, že musel být božsky inspirovaný. Všechna tato přesvědčení jsou falešná. 
 
Otázky morálky jsou otázkami o štěstí a utrpení. Toto je důvod proč ani vy, ani já, nemáme morální povinnosti vůči 
skalám. Otázky morálnosti se aplikují do té míry, do jaké mohou naše skutky pozitivně nebo negativně ovlivnit 
zkušenost jiných tvorů. Idea, že Bible je dokonalý návod k morálce, je vzhledem k jejímu obsahu jednoduše 
ohromující. Je nepochybné, že Boží rada rodičům dětí, které vybočí z řady, je přímočará: měli by je zmlátit holí 
(Přísloví 13:24, 20:30 a 23: 13-14). Pokud jsou natolik nestoudné, aby nám odmlouvali, měli bychom je zabít 
(Leviticus 20: 9, Deuteronomium 21:15, Marek 7: 9-13). Musíme také k smrti ukamenovat lidi za herezi, nevěru, 
homosexualitu, práci o sabatu, modlení se k idolům, praktikování čarodějnictví a široký okruh dalších imaginárních 
zločinů. Zde je jen jeden příklad Boží nadčasové moudrosti: 
 
Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn, nebo tvá dcera, nebo žena ve tvém náručí, nebo tvůj přítel, který ti 
je jako vlastní život, tajně sváděli a říkali: Pojďme a služme jiným bohům!, kterých si neznal ty ani tví otcové, 8 
bohem okolních národů, tobě blízkých nebo dalekých, od jednoho konce země až po druhý konec země, 9 nepovoluj 
mu, ani ho neposlouchej, ani tvé oko ať se neslituje nad ním, neměj s ním soucit ani ho nekryj, 10 ale musíš ho 
zabít. Tvá ruka ať první dopadne na něj, aby ho usmrtila, a potom ruce všeho lidu. 11 Ukamenuj ho až k smrti, 



protože tě chtěl svést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví ... 13 Kdyby ses doslechl, 
že se v některém z míst, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, na bydlení , říká: Vyšli ničemní muži z tvého středu a 
zvedli obyvatele svého města hovoříc: Pojďme a služme jiným bohům, které neznáš, 15 důkladně zkoumej, vyšetřuj 
a vyptávej se, a když by to byla jistá pravda, že byla spáchaná tato ohavnost v tvém středu, 16 musíš pobít obyvatele 
tohoto města ostřím meče, a ostřím meče vykonat kletbu na něm i na všem, co je v něm, ještě i na jeho dobytku. 
Deuteronomium 13: 7-11,13 -16 
 
Mnozí křesťané věří, že Ježíš všechno toto nepředstavitelné barbarství odvrhl a přinesl doktrínu čisté lásky a 
tolerance. Není to tak. Ve skutečnosti v několika částech Nového zákona lze číst, jak Ježíš potvrzuje plnou platnost 
zákonů Starého Zákona. 
 
Neboť amen pravím vám: Dokud nebe a země nepominou, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze 
zákona, dokud se všechno nestane. 19 Kdo by tedy zrušil i jen jedno z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, 
bude pojmenován nejmenším v království nebeském; ale kdo by konal a učil (podle nich), bude pojmenován velkým v 
království nebeském. 20 Neboť pravím vám: Jestliže vaše spravedlnost nebude dokonalejší než zákoníků a farizeů, 
nikdy nevejdete do království nebeského. 
Matouš 5:18 - 20 
 
Apoštolové toto téma pravidelně opakují (například druhý Timoteovi 3:16 -17). Je samozřejmě pravda, že Ježíš řekl 
několik hlubokých věcí o lásce a charitě a odpuštění. Zlaté pravidlo je skutečně skvělé morální pravidlo. Ale mnozí 
učitelé století před Ježíšem poskytli tytéž instrukce (Zoroaster, Buddha, Konfucius, Epictetos) a bezpočet textů 
diskutuje o důležitosti sebepřekračující lásky přesněji než Bible, aniž by byly zohyzděné obscénními oslavami násilí, 
které nacházíme po celém Starém a Novém zákoně. Pokud si myslíte, že křesťanství je nejpřímějším a 
nepřekonaným vyjádřením lásky a soucitu, jaké svět kdy viděl, hodně toho o jiných náboženstvích světa nevíte. 
 
Vezměte si jako příklad Jainismus. Jainisté vyznávají doktrínu úplného nenásilí. Přestože Jainisté věří mnoha 
nepravděpodobným věcem o našem světě, nevěří tomu druhu věcí, které zažehli ohně Inkvizice. Pravděpodobně se 
domníváte, že Inkvizice byla perverzita "skutečného" ducha křesťanství. Možná byla. Problémem ale je, že učení 
Bible jsou tak pomotaná a vzájemně si odporující, že po dlouhých pět století umožnily křesťanům radostně za živa 
upalovat heretiky. Dokonce i nejuctívanější patriarchové církve, jako Sv. Augustin a Sv. Tomáš Akvinský, mohli dojít 
k závěru, že heretici by měly být mučeni (Augustin) nebo rovnou zabíjeni (Tomáš Akvinský). Martin Luther i Jan 
Kalvín obhajovali vraždění heretiků, odpadlíků, židů a čarodějnic ve velkém. Samozřejmě že vy máte volnost 
interpretovat Bibli odlišně - ale není to úžasné, že právě vám se podařilo rozpoznat pravdivé učení křesťanství, 
zatímco nejvlivnější myslitelé v historii vaší víry selhali? Samozřejmě mnozí křesťané věří, že neškodná osoba, jako 
Martin Luther King ml., je nejlepším příkladem jejich náboženství. Ale i toto představuje vážný problém, neboť nauka 
Jainismu je objektivně lepším návodem jak se stát Martinem Luter Kingem, než je doktrína křesťanství. Přestože se 
King nepochybně považoval za věrného křesťana, svou oddanost nenásilí získal primárně z učení Móhandáse K. 
Gándího. V roce 1959 dokonce cestoval do Indie, aby se principům nenásilného sociálního protestu učil přímo u 
Gándího žáků. Kde našel Gándhí, hinduista, svou doktrínu nenásilí? Převzal ji od Jainistů. 
 
Pokud si myslíte, že Ježíš učil pouze Zlaté pravidlo a lásku k bližnímu, měli byste si Nový Zákon přečíst ještě jednou. 
Zvláštní pozornost věnujte morálce, která bude manifestovaná, až se Ježíš vrátí na zem vznášejíce se v oblacích 
slávy: 
 
Spravedlivé je totiž u Boha, aby těm, co vás sužují, odplatil soužením, 7 a vám, souženým, spolu s námi odpočinutí, 
když se s anděly moci 8 v plameni ohně zjeví Pán Ježíš z nebe ztrestal ty, co neznají Boha a neposlouchají 
evangelium našeho Pána Ježíše. 9 Dostanou trest: věčné zahynutí od Pánovy tváře a od slávy Jeho moci ... 
DRUHÝ LIST Tesalonickým 1: 6-9 
 
Pokud někdo nezůstává ve mně, vyhodí ho jako (vylomenou) ratolest, a uschne; takové sesbírají, uvrhnou na oheň a 
shoří. 
JÁN 15: 6 
 
Pokud vezmeme Ježíše v polovině jeho nálad, můžeme snadno zdůvodnit chování Sv. Františka z Assisi nebo 
Martina Luthera Kinga. Pokud vezmeme druhou polovinu, můžeme zdůvodnit Inkvizici. Každý, kdo věří, že Bible 
poskytuje nejlepší morální návod, jaký máme, má osobité představy buď o návodu, nebo o morálce. 
 
Pro posouzení morální moudrosti Bible je užitečné zvážit morální otázky, které byly vyřešeny k všestranné 
spokojenosti. Podívejme se na otázku otrokářství. Celý civilizovaný svět dnes věří, že otrokářství je hnus. Jaké 
morální pokyny v této věci dostáváme od Boha Abrahama? Poraďte se s Biblí a zjistíte, že stvořitel světa od nás 
jasně očekává, že otroky budeme vlastnit: 
 
Tví otroci a otrokyně, jejichž budeš mít, ať jsou z okolních národů; z nich si kupujte otroky a otrokyně. 45 I z 
jednotlivých usedlíků, kteří se jako cizinci zdržují při vás, můžete si kupovat, i z jejich rodin, které jsou při vás, které 
oni zplodili ve vaší zemi; mohou být vaším vlastnictvím. 46 Smíte je dědit pro své potomky; smíte je držet ve stálém 
vlastnictví a používat jako otroků. Ale nad svými bratry, syny Izraele, ať nikdo nevládne ukrutně. 
Leviticus 25: 44-46 
 
Bible je také jasně říká, že každý muž má volnost prodat svou dceru do sexuálního otroctví - ačkoliv platí určité 
jemnůstky: 
 
Pokud někdo prodá svou dceru za otrokyni, neodejde, jako odcházejí otroci. 8 Pokud by se zalíbila svému pánovi, 
který si ji určil pro sebe, dovol jí vykoupit se; nemá však právo prodat ji cizím lidem, když s ní nevěrně nakládal. 9 
Pokud ji však určí svému synovi za ženu, musí s ní zacházet jako se svojí dcerou. 10 Jestliže si vezme i druhou, 
nesmí ji zkrátit o stravu, oděv a o manželské práva. 11 Jestliže jí toto neučiní, odejde zdarma, bez výkupného. 



EXODUS 21: 7-11 
 
Jediné skutečné omezení, které nám Bůh ukládá ve věci otrokářství, je, že naše otroky nemáme mlátit tak, abychom 
jim zranili oči nebo zuby (Exodus 21). Asi není nutné podotýkat, že to nebyly tyto morální vhledy, které ukončili 
otrokářství ve Spojených Státech. 
 
V Novém zákoně není místo, kde by Ježíš zpochybňoval praxi otrokářství. Sv. Pavel dokonce napomíná otroky, aby 
dobře sloužily svým pánům - a obzvláště dobře svým křesťanským pánům: 
 
Otroci, poslouchejte pánů tělesných s bázní a chvěním, v upřímnosti srdce, jako Krista. 
LIST Efezským 6: 5 
 
1 Všichni, kteří jsou otroky, ať považují své pány za hodné vší úcty, aby jméno Boží a (křesťanské) učení nebylo 
vystaveno rouhačství; 2 ti však, co mají věřící za pány, ať je neznevažují proto, protože jsou bratry, ale ať tím 
ochotněji slouží, protože jsou věřící a milovaní (Boží), kteří jsou horliví v dobročinnosti. Toto uč a přikazuj. 3 Pokud 
někdo jinak učí a nepřistupuje k zdravým řečem o našem Pánu Ježíši Kristu jak učení, které odpovídá pobožnosti, 4 
je nadutý, i když nic nerozumí, trpí na hašteřivost a slovní hádky, ze kterých vznikají závist, hádky, rouhání, zlé 
domněnky. 
PRVNÍ LIST Timoteovi 6: 1-4 
 
Z těchto pasáží by mělo být jasné, že ačkoliv abolicionisté v devatenáctém století měli morální pravdu, v teologickém 
sporu byly na prohrávající straně. Jak to vyjádřil reverend Richard Fuller v roce 1845, "Co Bůh posvětil ve Starém 
Zákoně a dovolil v Novém, nemůže být hříchem." Dobrý reverend tu stál na pevné půdě. Nic v křesťanské teologii 
nezhojí odpuzující nedostatky Bible v tom, co je snad největší - a nejlehčí - morální otázka, jíž naše společnost kdy 
čelila. 
 
Ve své odpovědi křesťané, jako jste Vy, často poukazují na to, že abolicionisté také čerpali značnou inspiraci z 
Bible. Samozřejmě že ano. Lidé si vybírali třešničky z Bible po tisíciletí aby odůvodnily jakýkoliv svůj impulz, morální 
či jiný. To ale neznamená, že akceptování Bible jako slova Božího je nejlepší cesta k objevu, že zajetí a zotročení 
milionů nevinných mužů, žen a dětí je morálně chybné. Zjevně není, vzhledem k tomu, co o daném tématu Bible 
skutečně říká. Skutečnost, že někteří abolicionisté používali části Písma, aby popírali jiné části, nenaznačuje, že 
Bible je dobrý návod pro morálku. A nenaznačuje ani to, že by lidské bytosti potřebovali konzultovat tuto knihu, aby 
rozřešili morální otázky tohoto druhu. Ve chvíli, kdy člověk rozpozná, že otroci jsou lidské bytosti jako je on sám, se 
stejnou schopností utrpení a štěstí, zároveň porozumí, že je zjevně špatné vlastnit je a zacházet s nimi jako s 
farmářským náčiním. Pro člověka je pozoruhodně snadné dospět k tomuto jasnému poznání - a přece to muselo být 
rozšířeno na hrotech bajonetů po Konfederovaném Jihu mezi nejzbožnějšími křesťany, které tato země kdy poznala. 
 
 
Desatero přikázání 
 
Desatero přikázání si v tomto kontextu také zasluhuje svou reflexi, jelikož se zdá, že většina Američanů si o nich 
myslí, že jsou morálně a právně nenahraditelné. Zatímco Ústava USA neobsahuje jedinou zmínku o Bohu a v době 
svého vzniku byla široce kritizována jako nenáboženských dokument, mnozí křesťané věří, že náš národ byl založen 
na "křesťansko - židovských principech". Kupodivu je desatero často uváděno jako nepopiratelné potvrzení této 
skutečnosti. Zatímco jejich relevance pro historii USA je sporná, naše obřadní úcta pro desatero přikázání není 
náhodná. Koneckonců jsou to jediné tak hluboké pasáže Bible, že stvořitel světa cítil potřebu je osobně fyzicky 
zapsat - a do kamene. Jako takové by člověk očekával, že půjde o nejvelkolepější řádky kdy napsané o jakémkoliv 
předmětu, v jakémkoliv jazyce. 
 
Zde jsou. Připravte se ... 
 

1. Nebudeš mít kromě mě jiné bohy. 
2. Neučiníš si modly, kterým by ses klaněl. 
3. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. 
4. Pamatuj na sabat a cti ho. 
5. Cti otce svého a matku svou. 
6. Nezabiješ. 
7. Nesesmilníš. 
8. Nepokradeš. 
9. Nebudeš křivě svědčit proti bližnímu svému. 
10. Nebudeš dychtit po manželce bližního svého. Nebudeš toužit po majetku bližního svého. 

 
První čtyři z těchto příkazů nemají s morálkou nic do činění. Jak jsou dány, zakazují praktikovat jakoukoliv ne-
židovsko-křesťanskou víru (jako například hinduismus), většinu náboženského umění, výrazy jako "Pro boha!", a 
jakoukoliv běžnou práci v den sabatu - to vše pod hrozbou trestu smrti. Můžeme se celkem s údivem ptát, jak životně 
důležité jsou tyto požadavky pro udržení civilizace. 
 
Přikázání 5 až 9 se morálky týkají, i když je otázkou, kolik lidských bytostí kdy ctilo své rodiče, nebo se zdrželo 
vraždění, cizoložství, krádeže či křivé výpovědi, kvůli nim. 
 
Napomenutí tohoto druhu lze zjevně nalézt v každé kultuře během zaznamenané historie. Na jejich prezentaci v Bibli 
není nic zvlášť působivé. Existují zjevné biologické důvody, proč mají lidé sklon chovat se dobře ke svým rodičům, 
nebo proč mají špatný názor na vrahy, cizoložníky, zloděje a lháře. Je vědecky prokázaným faktem, že morální 
emoce - jako je smysl pro fair play, nebo odpor vůči krutosti - předcházejí jakémukoliv odhalení v Písmu. Studie 
chování primátů dokonce odhalily, že tyto emoce (v některých formách) předcházejí samotné lidskosti. Všichni naši 



bratranci mezi primáty se přiklánějí na stranu svému vlastnímu druhu a obecně jsou netolerantní vůči zabíjení a 
krádežím. 
 
Mají také sklon nesympatizovat se zradou nebo sexuální nevěrou. Obzvláště šimpanzi projevují mnohé komplexní 
sociální ohledy, které bychom očekávali u našich nejbližších příbuzných v přírodním světě. Proto se zdá spíše 
nepravděpodobné, že by průměrný Američan získával nezbytné morální instrukce tím, že je uvidí vytesané do 
mramoru při vstupu do soudní budovy. A co si máme vzít z toho, zatímco docházíme ke konci tohoto díla, že stvořitel 
světa nepřišel na žádný naléhavější a trvalejší lidský problém, než je prahnutí po služebnictvu a dobytku? 
 
Pokud chceme brát Boha Bible vážně, měli bychom uznat, že On nám nikdy nedává svobodu plnit přikázání, které se 
nám líbí a zanedbávat ostatní. A neříká nám ani to, že bychom mohli změkčovat tresty, které za jejich porušení 
stanovil On. 
 
Pokud si myslíte, že není možné zlepšit Desatero jako deklaraci morálky, skutečně sám sobě dlužíte přečíst si 
některé jiné náboženské texty. Znovu se nemusíme podívat dál než k Jainistům: jejich patriarcha Mahavira překonal 
morálnost Bible jedinou větou: "Nezraňuj, nezneužívej, neutiskuj, nezotročuj, neurážej, netrap, nemuč a nezabíjej 
žádné stvoření nebo živou bytost". Představte si, jak jiný by mohl být náš svět, kdyby Bible obsahovala toto jako svůj 
ústřední koncept. Křesťané zneužívali, utlačovali, zotročovali, uráželi, trápily, mučili a zabíjeli lidi jménem Božím po 
staletí a to na základě teologicky obhajitelného výkladu Bible. Je nemožné se takto chovat, pokud bychom se 
přiklonili k principům Janaismu. Jak tedy můžete tvrdit, že Bible poskytuje nejjasnější morální stanovisko, jaké svět 
kdy viděl? 
 
 

Skutečná morálnost 
 
Věříte, že pokud nebude Bible akceptována jako slovo Boží, nemůže existovat univerzální morální standard. 
Můžeme ale snadno uvažovat o objektivních zdrojích morálního řádu, který nevyžaduje existenci zákonodárného 
Boha. K tomu, aby byly objektivní morální pravdy hodné poznání, musí existovat jen lepší a horší cesty usilování o 
štěstí na tomto světě. Pokud existují psychologické zákony určující lidské blaho, poznání těchto zákonů by poskytlo 
trvalou bázi pro objektivní morálku. Přestože nemáme nic takového jako finální, vědecké porozumění lidské morálky, 
můžeme bezpečně říci, že znásilňování a vraždění našich bližních nepatří mezi její prvotní složky. Vše z lidské 
zkušenosti naznačuje, že láska je se štěstím slučitelnější než nenávist. Toto je objektivní tvrzení o lidské mysli, o 
dynamice sociálních vztahů a o morálním řádu našeho světa. Je zjevně možné tvrdit, že někdo jako Hitler byl v 
morálním smyslu špatný, bez odvolávání se na Svaté písmo. 
 
Zatímco pocit lásky k jiným je nepochybně jeden z největších zdrojů našeho vlastního štěstí, obsahuje v sobě velmi 
hluboký zájem o štěstí a utrpení těch, které milujeme. Naše vlastní hledání štěstí tedy poskytuje zdůvodnění pro 
sebeobětování se a odříkání. Není pochyb o tom, že jsou časy, kdy přinášení enormních obětí pro dobro ostatních, je 
nezbytnou podmínkou pro nalezení vlastního hlubšího blaha. K formování takovýchto závazků mezi lidmi není třeba 
věřit ničemu, co je založené na nedostatečných důkazech. Na různých místech Evangelia nám Ježíš jasně říká, že 
láska dokáže proměnit lidský život. K tomu, abychom si toto učení vzali k srdci, nemusíme věřit, že se narodil z 
panny, nebo že se jako superhrdina vrátí na zem. 
 
Jeden z nejzhoubnějších efektů náboženství je, že má tendenci oddělovat morálku od reality utrpení lidí a zvířat. 
Náboženství umožňuje lidem představovat si, že jejich starosti jsou morální, když nejsou - to jest když nemají nic do 
činění s utrpením a jeho odstraňováním. Náboženství dokonce umožňuje lidem představovat si, že jejich starosti jsou 
morální i tehdy, když jsou vysoce nemorální - tedy když prosazování těchto pohledů způsobuje nevinným lidským 
bytostem zbytečné a odporné utrpení. To vysvětluje, proč křesťané, jako Vy, vynakládají více "morální" energie na 
boj proti potratům, než na odpor vůči genocidě. To vysvětluje, proč Vás více trápí lidské embryo, než životy 
zachraňující příslib výzkumu kmenových buněk. A vysvětluje to také, proč můžete kázat proti používání kondomů v 
subsaharské Africe, když tam každoročně na AIDS umírají miliony lidí. Věříte, že vaše náboženské obavy ze sexu, v 
celé jejich únavné intenzitě, mají něco společného s morálkou. Přitom Vaše úsilí omezovat sexuální chování 
dospělých, kteří mají sex dovolen - a dokonce odrazovat Vaše vlastní syny a dcery od předmanželského sexu - skoro 
nikdy nesměřují k úlevě od lidského utrpení. Ve skutečnosti se zdá, že odstraňování trápení je na seznamu Vašich 
priorit hluboko dole. Vaše hlavní starost se zdá být, že stvořitel vesmíru se bude pohoršovat nad něčím, co lidé dělají 
nazí. Tato Vaše prudérnost denně přidává k přebytku lidské mizérie. 
 
Podívejme se například na lidský papillomavirus (HPV). HPV je dnes nejběžnější sexuálně přenášena infekce ve 
Spojených státech. Virem je infikována více než polovina americké populace a zapříčiňuje, že skoro pět tisíc žen 
každoročně umírá na rakovinu děložního čípku. Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) udává, že na světě jejich zemře 
více než dvě stě tisíc. Dnes disponujeme vakcínou proti HPV, která se zdá být bezpečná a účinná. Vakcína vedla k 
100 procentní imunitě u šesti tisíc žen, které ji dostaly v klinických zkouškách. A přece, křesťanští konzervativci v 
americké vládě odmítli vakcinační program na základě názoru, že HPV je cennou překážkou před předmanželským 
sexem. Tito zbožní muži a ženy chtějí zachovat rakovinu děložního čípku jako motiv k sexuální abstinenci i za cenu 
obětování životů tisíců žen každý rok. 
 
Na povzbuzováni teenagerů, aby se zdržely sexu, není nic špatného. Ale víme bez nejmenších pochybností, že učit 
pouze abstinenci není dobrý způsob pro prevenci těhotenství mladistvých nebo na prevenci šíření sexuálně 
přenosných nemocí. Mládež, která je vedena pouze k abstinenci, ve skutečnosti jen méně pravděpodobně použije 
antikoncepci, když na sex dojde, což se mnohým nevyhnutelně stane. Jedna studie zjistila, že "panenské sliby" 
odsunuli sex v průměru o 18 měsíců - a současně vedly k tomu, že se tyto panenské dorostenky ve zvýšené míře 
oddávali orálnímu a análnímu sexu. Američtí teenageři mají zhruba stejně hodně sexu, jako má mládež jinde v 
rozvinutém světě, ale americké dívky mají čtyři až pětinásobně vyšší pravděpodobnost, že otěhotní, budou mít dítě 
nebo podstoupí potrat. Mladá Američanka se také mnohem pravděpodobnější infikuje HIV a jinými sexuálně 



přenosnými chorobami. Výskyt kapavky mezi americkými teenagery je sedmdesátkrát vyšší než u jejich vrstevníků v 
Nizozemsku a Francii. Skutečnost, že 30% amerických programů sexuálního vzdělávání učí jen pohlavní abstinenci 
(za cenu více než 200 milionů dolarů ročně) s tímto určitě má co dočinění. 
 
Problém je, že křesťanům, jako jste Vy, v principu nezáleží na těhotenství mladistvých a na šíření chorob. To jest, 
Vás neznepokojuje utrpení způsobené sexem: Vás trápí sex. Jako kdyby tato skutečnost ještě potřebovala další 
potvrzení, evangelikánský člen Poradního výboru CDC pro imunizaci Reginald Finger nedávno prohlásil, že by zvážil 
odmítnutí vakcíny proti HIV - a tedy odsoudil každý rok miliony mužů a žen na zbytečnou smrt na AIDS - protože 
taková vakcína by povzbuzovala k předmanželský sexu tím, že by ho dělala méně riskantním. Toto je jeden z mnoha 
bodů, ve kterých se Vaše náboženské představy stávají skutečně vražedné. 
 
Vaše pochybnosti o výzkumu embryonálních kmenových buněk jsou podobně obscénní. Zde jsou fakta: výzkum 
kmenových buněk je jedním z nejslibnějších trendů posledního století medicíny. Mohl by poskytnout terapeutický 
průlom při všech chorobách nebo poraněních, jimiž lidské bytosti trpí - z toho prostého důvodu, že embryonální 
kmenové buňky se mohou přeměnit na kteroukoliv tkáň lidského těla. Tento výzkum také může být zásadně důležitý 
pro naše porozumění rakoviny, spolu s širokou škálou vývojových poruch. Vzhledem k těmto faktům je skoro 
nemožné přehnat příslib výzkumu kmenových buněk. Je samozřejmě pravda, že výzkum embryonálních kmenových 
buněk zahrnuje destrukci třídenních lidských embryí. To je to, co Vás trápí. 
 
Podívejme se na detaily. Třídenní lidské embryo je shlukem 150 buněk nazývaným blastocysta. Jen pro srovnání, v 
mozku mouchy je více než 100 000 buněk. Lidská embrya, která jsou zničena při výzkumu kmenových buněk, nemají 
mozky, dokonce ani neurony. Proto neexistuje žádný důvod věřit tomu, že by mohly svou destrukcí jakkoliv 
trpět. Také je dobré si připomenout, že když zemře mozek člověka, v současné době považujeme za akceptovatelné 
odebrat jeho orgány (za předpokladu, že je na tento účel daroval) a pohřbít zbytek těla. Pokud je akceptovatelné 
nakládat s člověkem, jehož mozek zemřel, jako s něčím méně než lidskou bytostí, mělo by být přijatelné nakládat tak 
i s blastocysty. Zabití mouchy by pro Vás mělo být větší morální zátěží než zabití lidské blastocysty - pokud Vás 
samozřejmě zajímá utrpení na tomto světě. 
 
Možná se domníváte, že zásadní rozdíl mezi mouchou a lidskou blastocystou je v tom, že ta druhá má potenciál stát 
se plně vyvinutou lidskou bytostí. Ale vzhledem k současnému pokroku v genetickém inženýrství je skoro každá 
buňka v těle potenciálně lidská bytost. Kdykoliv si poškrábete nos, spáchali jste holokaust potenciálních lidských 
bytostí. Toto je skutečnost. Argument o potenciálu buněk Vás nedostává absolutně nikam. 
 
Ale připusťme na moment, že každé třídenní embryo má duši hodnou Vašeho morálního zájmu. Embrya v tomto 
stádiu se někdy rozdělí a stanou se z nich dva samostatní lidé (identická dvojčata). Dvě embrya někdy splynou do 
jednoho individua zvaného chiméra. Vy, nebo někdo koho znáte, možná vznikl takovýmto způsobem. Teologové se 
dodnes nepochybně potýkají s otázkou, co se v takovém případě stane s nadbytečnou lidskou duší. 
 
Není už na čase abychom uznali, že tato aritmetika duší nedává žádný smysl? Naivní představa duší v Petriho misce 
je intelektuální neobhajitelná. Je i morálně neobhajitelná vzhledem k tomu, že dnes stojí v cestě jednomu z 
nejslibnějších směrů výzkumu v historii medicíny. Vaše představy o lidské duši v této chvíli prodlužují sotva 
vydržitelnou mizérii desítek milionů lidských bytostí. 
 
Věříte, že "život začíná v okamžiku početí". Věříte, že v každé z těchto blastocyst je duše a že zájem jedné duše - 
duše holčičky s popáleninami na 75 procentech povrchu těla - nemohou převážit nad zájmy jiné duše, i když ta druhá 
duše shodou okolností žije v Petriho misce. Vzhledem k akceptaci, kterou jsme poskytli iracionalitě založené na víře, 
se často tvrdí - dokonce i obhájci výzkumu kmenových buněk - že Vaše pozice v této věci má jistý stupeň morální 
legitimity. Nemá. Váš odpor vůči výzkumu embryonálních buněk je přinejlepším neinformovaný. Ve skutečnosti 
neexistují žádné morální důvody pro neochotu americké federální vlády financovat tento výzkum. Do výzkumu 
kmenových buněk bychom měli vložit výrazné prostředky a měli bychom tak učinit okamžitě. Neděje se to pouze kvůli 
tomu, v co o duších věří křesťané jako Vy. Ve skutečnosti několik států učinilo tento výzkum ilegálním. Pokud někdo 
experimentuje s blastocystami například v Jižní Dakotě, riskuje několik let života ve vězení. 
 
Morální pravda je zde očividná: každý, kdo cítí, že zájmy blastocysty mohou být nad zájmy dítěte s poraněním míchy, 
má své morální smysly oslněny náboženskou metafyzikou. Souvislost mezi náboženstvím a "morálkou" - tak často 
hlásaná a tak zřídka demonstrovaná - je zde zcela klamná, tak jak je tomu kdykoliv, když náboženská dogma 
převládne nad morální argumentací a skutečným soucitem. 
 
 

Dělat dobro pro Boha 
 
A co všechny ty dobré věci, co lidé udělali ve jménu Boha? Nelze popřít, že mnozí věřící přinášejí heroické oběti, aby 
zmírnily utrpení jiných lidských bytostí. Ale je nezbytné věřit v cokoli bez dostatečných důkazů proto, aby se takto 
chovali? Pokud by soucit skutečně závisel na náboženském dogmatismu, jak bychom mohli vysvětlit práci 
sekulárních doktorů ve válkami nejspustošenějších oblastech rozvojového světa? Mnoho lékařů je motivovaných 
jednoduše zmírňováním lidského utrpení, bez jakéhokoliv pomyšlení na Boha. Ačkoliv není žádných pochyb, že 
křesťanští misionáři jsou také motivováni touhou zmírňovat utrpení, dospívají k této roli zatíženi nebezpečnou a 
rozdělující mytologií. Misionáři v rozvojových zemích promrhají mnoho času a peněz (nemluvě o dobré vůli 
nekřesťanů) matením lidí v nouzi; šíří nepřesné informace o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech a 
zamlčují přesné informace. 
 
Ačkoliv misionáři dělají mnoho vznešených věcí a podstupují přitom velké riziko, jejich dogmatismus stále šíří 
ignoranci a smrt. Naproti tomu dobrovolníci ze sekulárních organizací, jako jsou Lékaři bez hranic, neplýtvají čas na 
to, aby lidem vykládali o panenském zrození Ježíše. Stejně tak neříkají lidem v subsaharské Africe - kde skoro čtyři 



miliony lidí každý rok umíra na AIDS - že použití kondomu je hříšné. O křesťanských misionářích je známo, že hlásají 
hříšnost užívání kondomů ve vesnicích, kde žádné jiné informace o kondomech nejsou dostupné. Tento druh piety je 
genocidní. Můžeme se také ptát, jen tak mimochodem, co je morálnější: pomáhat lidem čistě proto, že jste 
znepokojeni jejich utrpením, nebo jim pomáhat, protože si myslíte, že Vás stvořitel světa za to odmění? 
 
Pokud je tomu vůbec možné věřit, Vatikán v současné době nesouhlasí ani s používáním kondomů, aby zabránil 
přenosu HIV od jednoho manžela k druhému. Kolují fámy, že papež přehodnocuje tento postoj. Kardinál Javier 
Lozano Barragan, prezident Pontifikální rady pro zdravotní péči, prohlásil ve vatikánském rádiu, že jeho úřad v 
současnosti provádí hlubokou vědeckou, technickou a morální studii na toto téma. Nutno podotknout, že pokud se po 
těchto zbožných zvažování změní církevní nauka, nebude to znamením toho, že víra je chytrá, ale že se jedna z 
jejích dogmat stala neobhajitelná. 
 
Matka Tereza je dokonalým příkladem způsobu, jakým může mít dobrý člověk pomáhající druhým, svou morální 
intuici vyšinutou náboženskou vírou. Christopher Hitchens o tom mluví s jeho charakteristickou přímočarostí: 
(Matka Tereza) nebyla přítelkyní chudých. Byla přítelkyní chudoby. Říkala, že utrpení je darem od Boha. Strávila svůj 
život odporem proti jediné známé léčbě na chudobu, kterou je posílení postavení žen a jejich emancipace ze stavu 
dobytka povinného k reprodukci. 
 
Ačkoliv v tomto bodě zásadně souhlasím s Hitchensem, nelze popírat, že Matka Tereza byla velkou silou soucitu. Je 
zjevné, že byla pohnutá utrpením lidských bytostí a udělala mnoho, aby probudila ostatní k vnímání skutečnosti 
tohoto utrpení. Problémem však je, že její soucit byl směrován strmými zdmi její náboženského dogmatismu. Ve své 
řeči při přebírání Nobelovy ceny řekla: 
 
Největším ničitelem míru je potrat... Mnoho lidí si dělá hodně, hodně starostí o děti v Indii, o děti v Africe, kde ji 
obrovské množství umírá, možná na podvýživu, hlad a tak dále, ale miliony umírají záměrně z vůle matky. A toto je 
dnes největší ničitel míru. Neboť pokud matka může zabít své vlastní dítě - co brání mně, abych 
zabila vás a vám, abyste zabili mě – neexistuje nic mezi tím. 
Jako diagnóza problémů světa jsou tyto poznámky šokujícím způsobem scestné. Jako morální stanovisko nejsou o 
nic lepší. Soucit Matky Terezy byl velmi špatně kalibrován, pokud ji zabíjení tříměsíčních plodů trápilo víc, než 
všechno ostatní utrpení, kterého byla na této zemi svědkem. Zatímco potraty jsou ošklivá realita a všichni doufáme v 
průlom v antikoncepci, který po nich sníží potřebu, člověk může rozumně pochybovat, zda většina potracených plodů 
v jakékoliv míře trpí při své destrukci. Člověk o tom ale nemůže pochybovat u milionů mužů, žen a dětí, které musí 
vydržet utrpení války, hladomorů, politického mučení nebo duševních chorob. Právě teď miliony vnímajících lidí trpí 
nepředstavitelnými fyzickým a duševním soužením za okolností, kde soucit Boha není nikde vidět. A soucit lidských 
bytostí často kulhá díky absurdním představám o hříchu a spasení. Pokud Vás trápí lidské utrpení, potraty by měly 
být na Vašem seznamu velmi nízko. Zatímco potraty zůstávají ve Spojených státech absurdním štěpícím tématem 
společnosti, "morální" stanovisko církve je dnes naplno a hrozivě manifestováno v Salvadoru. V Salvadoru je dnes 
potrat ilegální za každých okolností. 
 
Neexistují ani výjimky pro znásilnění a incest. Ve chvíli, kdy se v nemocnici zjeví žena s perforovanou dělohou 
signalizující pokoutní potrat, je připoutána k nemocničnímu lůžku a s jejím tělem je zacházeno jako s místem zločinu. 
Dorazí soudní lékaři, aby prozkoumali její dělohu a krček. Dnes si tam ženy odpykávají ve věznicích třicetileté tresty 
za ukončení svých těhotenství. Představte si toto v zemi, která stejně stigmatizuje používání antikoncepce jako hřích 
vůči Bohu. A toto je přesně druh politiky, kterou bychom přijali, pokud bychom souhlasili s hodnocením světového 
utrpení podle Matky Terezy. Salvadorský arcibiskup vedl na podporu tohoto přístupu aktivní kampaň. Jeho úsilí 
pomáhal papež Jan Pavel II, který během jeho návštěvy v Mexico City v roce 1999 prohlásil, že "církev musí hlásat 
evangelium života a hovořit s prorockou silou proti kultuře smrti. Kéž by se kontinent naděje stal i kontinentem 
života!" 
 
Samozřejmě, že stanovisko církve k potratům nevěnuje biologickým detailům o nic víc pozornosti, než věnuje 
skutečnému stavu lidského utrpení. Odhaduje se, že 50 procent všech lidských početí končí spontánním potratem, 
obvykle aniž by žena vůbec věděla o svém těhotenství. Ve skutečnosti 20 procent všech poznaných těhotenství 
končí přirozeným potratem. Je zde zjevná pravda, která volá po uznání: pokud Bůh existuje, je tím nejaktivnějším ze 
všech potratářů. 
 
 

Jsou ateisté zlo? 
 
Pokud máte pravdu, když věříte, že náboženská víra nabízí jediný skutečný základ pro morálku, pak by ateisté měli 
být méně morální než věřící. Vlastně, měly by být zcela amorální. Jsou? Páchají členové ateistických organizací více 
násilných činů, než je jejich podíl? Lžou, podvádějí a kradou nad míru členové Národní akademie věd, z nichž 93% 
odmítá ideu Boha? Můžeme se bez přehánění spolehnout, že tyto skupiny se chovají alespoň tak dobře, jako obecná 
populace. A přece jsou ateisté nejvíce hanobenou menšinou ve Spojených státech. Průzkumy veřejného mínění 
ukazují, že být ateistou je dokonalou překážkou při ucházení se o zvolení do vysoké státní funkce (zatímco být 
černým, muslimem nebo homosexuálem nevadí). Nedávno se tisícové davy v muslimském světě vydali do ulic - 
zapalovali Evropské velvyslanectví, vyslovovali hrozby, brali rukojmí, dokonce vraždili lidi - na protest vůči dvanácti 
karikaturám zobrazujícím proroka Mohameda, které byly nejprve uveřejněny v dánských novinách. Kdy se konaly 
poslední ateistické nepokoje? Existují kdekoliv na této zemi noviny, které by váhali zveřejnit karikatury o ateismu ze 
strachu, že by na oplátku byli uneseni nebo zabiti jejich novináři? 
 
Křesťané jako Vy bez výjimky deklarují, že obludy jako Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Ce-tung, Pol Pot a Kim Ir Sen, 
vyrostly z klína ateismu. Ačkoliv je pravda, že takoví lidé jsou někdy odpůrci organizovaného náboženství, nikdy 
nejsou úplně racionální. Ve skutečnosti jsou veřejná stanoviska těchto mužů často přeludy: v různých rovinách, jako 
je rasa, ekonomika, národní identita, historie a morální nebezpečí intelektualismu. 



 
A Hitlerův ateismus se zdá být značně přehnaný. Ve své řeči 12. dubna 1922 řekl: 
 
Mé pocity jako křesťana mě směřují k mému panu a spasiteli jako bojovníka. Směřují mě k muži, který, kdysi v 
samotě obklopen pár následovníky rozpoznal pravou tvář těchto Židů a shromáždil muže, aby proti nim bojoval a 
kdo, v Boží pravdě!, nebyl největší trpitelem, ale bojovníkem. V bezmezné lásce jako křesťan a jako člověk, čtu v 
pasáži, která nám říká, jak Pán nakonec povstal ve své moci, aby zastavil pohromu a vyhnal z chrámu tyto zmije. 
Jaký ohromný byl jeho boj za svět proti židovskému jedu. Jako křesťan mám také povinnost k mým vlastním lidem. 
 
Problém s takovými tyrany není v tom, že odvrhnou dogma náboženství, ale že přijmou jiné životy ničící mýty. 
Většinou se stávají centrem kvazi náboženského kultu osobnosti, vyžadujícího nepřetržité používání propagandy na 
své udržení. Je rozdíl mezi propagandou a poctivým šířením informací, které (obecně) očekáváme od liberální 
demokracie. Tyrani, kteří zosnovali genocidy nebo spokojeně přihlížejí vyhladovění svých vlastních lidí, mají většinou 
sklon být hluboce idiosynkratičtí lidé, a ne zrovna šampióni racionality. Kim Ir Sen například vyžadoval, aby postele v 
jeho několika obydlích byly situovány přesně pět set metrů nad hladinou moře. Jeho peřiny musely být naplněny 
nejjemnějším představitelným chmýřím. Jaké nejjemnější chmýří si můžeme představit? Zdá se, že pochází z brady 
vrabce. Sedm set tisíc vrabců bylo třeba k naplnění jediné peřiny. Vzhledem k hloubce jeho esoterických starostí se 
můžeme domnívat, jaký racionální muž Kim Ir Sen skutečně byl. 
 
Zvažme holocaust: antisemitismus, který postavil nacistické tábory smrti, byl přímým dědictvím středověkého 
křesťanství. Po staletí viděla křesťanská Evropa Židy jako nejhorší druh heretiků a připisovala každé společenské zlo 
jejich kontinuální přítomnosti mezi věřícími. Zatímco nenávist vůči Židům se v Německu projevila převážně v 
sekulární podobě, její kořeny byly náboženské a explicitní náboženská démonizace evropských Židů pokračovala 
během celého období. Samotný Vatikán pokračoval v krevních hanopisech ve svých novinách ještě v roce 1914. 
(Hanobení Židů sestává z tvrzení, že vraždí nežidy, aby získali jejich krev pro své náboženské rituály. Toto obvinění 
je stále velmi rozšířené v muslimském světě.) A katolická i protestantská církev mají ostudnou historii spoluúčasti na 
nacistické genocidě. 
 
Osvětim, sovětské gulagy a vražedné pole Kambodže nejsou příklady toho, co se stane, když se lidé stanou příliš 
racionálními. Naopak, tyto hrůzy svědčí o nebezpečích politického a rasového dogmatismu. 
 
Je čas, aby křesťané, jako jste Vy, přestali předstírat, že racionální odmítnutí vaší víry znamená slepé přijetí ateismu 
jako dogma. Člověk nemusí přijmout nic bez dostatečných důkazů, aby dospěl k závěru, že panenské narození 
Ježíše je absurdní idea. Problém s náboženstvím - stejně jako s Nacismem, Stalinismem nebo jakoukoli jinou 
totalitárních mytologií - je problémem dogma samotného. Neznám žádnou společnost v lidských dějinách, která by 
trpěla proto, že její lidé příliš toužili po důkazech na podporu svých vnitřních přesvědčení. 
 
Dokud věříte, že skončit s náboženstvím je nemožný cíl, je dobré si uvědomit, že velká část rozvinutého světa ho už 
skoro dosáhla. Norsko, Island, Austrálie, Kanada, Švédsko, Švýcarsko, Belgie, Japonsko, Nizozemsko, Dánsko a 
Velká Británie patří mezi nejméně religiózní společnosti na světě. Podle Zprávy o lidském rozvoji OSN (2005) jsou 
také nejzdravější, jak dokazuje jejich průměrná doba života, gramotnost, příjem na hlavu, úroveň vzdělání, rovnost 
pohlaví, počet vražd a dětskou úmrtnost. Pokud jde o problém kriminality v Západní Evropě, je z velké části 
produktem imigrace. Sedmdesát procent vězňů například ve francouzských věznicích jsou muslimové. Muslimové 
Západní Evropy většinou nejsou ateisté. Naopak, padesát národů, které se řadí k nejnižším z hlediska indexu 
lidského rozvoje OSN, je neochvějně religiózní. 
 
Jiné analýzy vykreslují stejný obraz: Spojené státy jsou mezi vyspělými zeměmi unikátní úrovní své náboženskosti - 
jsou také unikátní svým vysokým výskytem vražd, potratů, těhotenstvím mladistvých, sexuálně přenosnými nemoci a 
dětskou úmrtností. Totéž srovnání platí i v rámci Spojených států samotných: jižní a středozápadní státy, 
charakteristické nejvyšší mírou religiozity, jsou obzvláště přemořené výše uvedenými indikátory společenské 
dysfunkce, zatímco poměrně sekulární státy severovýchodu se blíží evropským normám. Přestože příslušnost 
společnosti k politické straně v USA není přesným indikátorem religiozity, není žádným tajemstvím, že "červené 
státy" jsou primárně červené v důsledku obrovského politického vlivu konzervativních křesťanů. 
 
Pokud by existovala silná korelace mezi křesťanským konzervatismem a zdravím společnosti, měli bychom očekávat 
nějaké její známky v červených státech Ameriky. Nevidíme je. Z pětadvaceti míst s nejnižším výskytem násilných 
zločinů je 62 procent v "modrých" státech a 38 procent v "červených". Z pětadvaceti nejnebezpečnějších míst je 76 
procent v červených státech a 24 procent v modrých. Ve skutečnosti tři z pěti nejnebezpečnějších míst v USA jsou v 
pobožném státě Texas. Dvanáct států s nejvyšší mírou vloupání je červených. Dvacet pět z dvaceti devíti států s 
nejvyšším výskytem krádeží je červených. 
 
Samozřejmě, taková korelační data neodpovídají na otázku kauzality - víra v Boha může vést k společenské 
dysfunkci; společenská dysfunkce může posilovat víru v Boha; oba faktory se mohou navzájem posilovat; nebo oba 
mohou pramenit z hlubšího zdroje problémů. Ale ponechme stranou otázku příčiny a následku, tyto statistiky 
dokazují že ateismus je kompatibilní se základními aspiracemi občanské společnosti; zároveň také dokazují, že 
široce přítomná víra v Boha nezajišťuje zdraví společnosti. 
 
Země s vysokou úrovní ateismu jsou také nejcharitativnější ve smyslu procenta jejich bohatství, které dávají na 
sociální programy a procenta, které dávají na pomoc rozvojovým zemím. Pochybný vztah mezi křesťanskou 
doslovností a křesťanskými hodnotami ukazuje i rozpor s dalšími kritérii sociální rovnosti. Vezměme například poměr 
platů manažerů nejvýznamnějších firem k platu jejich průměrných pracovníků: v Británii je to 24: 1, ve Francii 15: 1, 
ve Švédsku 13: 1, ve Spojených státech amerických, kde 80 procent obyvatel očekává, že v Soudní den budou 
předvolání před Boha, je to 475: 1. Zdá se, že mnoho velbloudů očekává, že snadno proklouzne okem jehly. 
 
 



Kdo dává dobro do "Dobré knihy"? 
 
Dokonce i kdyby víra v Boha měla jasný pozitivní vliv na lidské chování, stále by to nedávalo důvod věřit v Boha. 
Člověk může věřit v Boha jen pokud si myslí, že Bůh skutečně existuje. I kdyby ateismus vedl přímo do morálního 
chaosu, neznamenalo by to, že křesťanská nauka je pravdivá. Islám může mít v takovém případě pravdu. Nebo 
všechna náboženství mohou fungovat jako placebo. Jako popis universa mohou být zcela chybné, ale přesto 
užitečné. Důkazy ale naznačují, že jsou stejně chybné a nebezpečné. 
 
Když mluvíte o dobrých důsledcích Vaší víry na lidskou morálku, operujete příkladem náboženských liberálů a 
umírněných věřících. Liberálové a umírnění ale mají sklon mluvit o pozitivních důsledcích své víry a ne o tom, že věří 
v Boha kvůli pravdivosti některých biblických proroctví nebo proto, že zázraky zmíněné v evangeliích jsou 
přesvědčivé. Takoví věřící často říkají, že věří v Boha, protože to "dává smysl jejich životu". Když tsunami zabila 
statisíce lidí den po Vánocích 2004, mnozí konzervativní křesťané viděli katastrofu jako důkaz Božího hněvu. To Bůh 
jistě poslal další kódovanou zprávu o zlu potratů, modloslužebnictví a homosexualitě. Ačkoliv považuji tuto 
interpretaci událostí za totálně odpudivou, přinejmenším se dá v rámci jisté sady předpokladů považovat za 
rozumnou. 
 
Liberálové a umírnění na druhé straně odmítají vyvozovat o Bohu na základě jeho skutků jakékoliv závěry. Bůh 
zůstává absolutním mystériem, je to zdroj útěchy a zároveň devastující zlo. Po asijské tsunami se liberálové a 
umírnění navzájem dohadovali, že je třeba vidět Boha "ne v síle, která pohnula vlnou, ale v lidské odpovědi na vlnu". 
Myslím, že asi můžeme souhlasit, že kdykoli jsou nafouknutá těla mrtvých vytažena na břeh, jsme svědky laskavosti 
lidské a ne Boží. V den, kdy bylo najednou více než sto tisíc dětí vytrženo z náručí jejich matek a lhostejně utopeno, 
liberální teologie se musela postavit proti tomu, co představuje: naprostou smrtelnou přetvářku. Teologie hněvu má 
mnohem více intelektuální hodnoty. Jestliže Bůh existuje a má zájem o lidi, jeho vůle není nevypočitatelná. 
 
Společně s většinou křesťanů věříte, že smrtelníci, jako my, nemohou odmítnout morálnost Bible. Nemůžeme 
například říci, že Bůh udělal chybu, když utopil většinu lidstva během potopy v Genesis, neboť toto je jen způsob, jak 
se to jeví z našeho omezeného pohledu. Ale přesto máte pocit, že jste kompetentní posuzovat, že Ježíš je Syn Boží, 
že Zlaté pravidlo je vrchol morální moudrosti a že Bible samotná nepřekypuje lží. Používáte svou vlastní morální 
intuici na autentizaci moudrosti Bible – a v následující chvíli tvrdíte, že my, lidské bytosti, nemůžeme nijak spoléhat 
na naší vlastní intuici, aby nás správně vedla světem a místo ní se musíme držet předpisů Bible. Používáte vaší 
vlastní morální intuici na rozhodnutí, že Bible je vhodná garance vašich morálních intuicí. Vaše vlastní intuice je stále 
primární a vaše zdůvodňování je v začarovaném kruhu. 
 
My rozhodujeme, co je dobré v Dobré knize. My čteme Zlaté pravidlo a posuzujeme ho jako brilantní destilát mnoha 
našich morálních impulsů. A pak narazíme na další z Božích učení o morálce: 
Pokud muž během svatební noci zjistí, že jeho nevěsta není panna, na prahu dveří jejího otce ji musí ukamenovat k 
smrti (Deuteronomium 22: 13-21). Pokud jsme civilizovaní, odmítneme to jako nejodpornější představitelné šílenství. 
Abychom tak učinili, musíme uplatnit naši vlastní morální intuici. Víra, že Bible je slovo Boží nám vůbec v ničem 
nepomůže. 
 
Máme před sebou jednoduchou volbu: můžeme vést o morálce konverzaci na úrovni jednadvacátého století - 
konverzaci v níž využijeme všechny vědecké pohledy a filozofické argumenty, které byly nashromážděné za poslední 
dvě tisíciletí lidských rozprav, nebo se můžeme uzavřít do konverzace z prvního století, jak je uchována v Bibli. Proč 
by kdokoliv volil druhý přístup? 
 
 

Boží dobrota 
 
Někde na světě muž unesl holčičku. Brzy ji znásilní, bude mučit a zavraždí. Pokud se takováto krutost neděje právě v 
této chvíli, stane se v průběhu několika hodin, maximálně dní. Takovou jistotu můžeme vyvodit ze statistických 
zákonů, které řídí životy šesti miliard lidských bytostí. Statistiky také naznačují, že rodiče tohoto děvčátka věří - tak 
jako Vy - že všemocný a vše milující Bůh dohlíží jak na ně, tak na jejich rodinu. Je správné, že tomu věří? Je dobře, 
že tomu věří? 
 
Ne. 
 
V této odpovědi je obsažen celý ateismus. Ateismus není filozofie; není to dokonce ani světonázor; je to jednoduše 
přijetí očividného. Ve skutečnosti by termín "ateismus" ani neměl existovat. Nikdo se nemusí označovat jako "ne-
astrolog" nebo "ne-alchymista". Nemáme pojmy na lidi, kteří pochybují o tom, že Elvis je stále naživu, nebo o tom, že 
mimozemšťané procestovali galaxie jen aby obtěžovali farmáře a jejich dobytek. 
 
Ateismus není nic jiného, než hlas rozumných lidí v přítomnosti neopodstatněných náboženských přesvědčení. 
Ateista je prostě člověk, který věří, že 260 milionů Američanů (87 procent populace USA), tvrdících, že "nikdy 
nepochybovaly o existenci Boha", by měly mít povinnost předložit důkazy jeho existence - a vzhledem k neúnavnému 
ničení nevinných lidských bytostí, kterému jsme po celém světě dennodenně svědky, samozřejmě i důkazy Boží 
benevolence. Ateista je člověk, který věří, že vražda jediného děvčátka - i kdyby se stala jednou za milion let - vrhá 
pochybnost na ideu benevolentního Boha. 
 
Příklady Božího selhání při ochraně lidstva jsou všudypřítomné. Město New Orleans bylo nedávno zničeny 
hurikánem. Více než tisíc lidí zahynulo, desítky tisíc přišli o všechny své pozemské statky a skoro milion byl 
nedobrovolně vysídlen. Můžeme s jistotou tvrdit, že skoro každá osoba žijící v New Orleans ve chvíli úderu hurikánu 
Katrina sdílela vaši víru ve všemocného, vševědoucího a milosrdného Boha. Ale co dělal Bůh ve chvíli, kdy Katrina 



devastovala jejich město? Určitě slyšel modlitby těch přestárlých mužů a žen, co unikly před stoupající vodou do 
bezpečí jejich podkroví, jen aby tam byly pomalu utopeni. Toto byli věřící. Byli to dobří muži a ženy, kteří se modlili 
po celý jejich život. Máte odvahu připustit to, co je zjevné? Tito ubozí lidé zemřeli zatímco promlouvali k 
imaginárnímu příteli. 
 
Samozřejmě, bylo množství varováni, že bouře "biblických rozměrů" zasáhne New Orleans a že lidská reakce na 
vyvíjející se katastrofu byla tragicky neadekvátní. Ale ona byla neadekvátní jen ve světle vědy. Náboženství nedalo k 
reakci vůbec žádný důvod. Včasné varování o trase Katriny byly vytáhnuty z němé Přírody meteorologickými výpočty 
a satelitními zobrazeními. Bůh o svých plánech neřekl nikomu. Kdyby se obyvatelé New Orleansu měli spolehnout 
pouze na milost Boží, nevěděli by o tom, že se blíží vražedný hurikán, dokud by nepocítili první poryvy větru na 
svých tvářích. A přece, jak vás zřejmě vůbec nepřekvapí, průzkum provedený The Washington Post zjistil, že 80 
procent těch, co Katrinu přežili, tvrdí, že hurikán jen posílil jejich víru v Boha. 
 
Když hurikán Katrina devastoval New Orleans, skoro tisícovka Šíitských poutníků byla ušlapána k smrti na mostě v 
Iráku. Tito poutníci velmi silně věřili v Boha Koránu. Jejich život byl jistě organizovaný kolem neoddiskutovatelných 
faktů o jeho existenci: jejich ženy před Ním chodili zahalené, jejich muži běžně zabíjeli jeden druhého kvůli odlišným 
interpretacím Jeho slova. Bylo by pozoruhodné, kdyby jen jediný přeživší této tragédie ztratil svou víru. Je 
pravděpodobnější, že si ti, co přežili, představují, že byli ušetřeni díky Boží milosti. Je na čase, abychom uznali 
bezmezný narcisismus a sebeklam zachráněných. Je načase, abychom uznali, jak ostudné je pro přeživší katastrofy 
domýšlet si, že byli ušetřeni milujícím Bohem, zatímco tentýž Bůh utopil batolata v jejich kolébkách. 
 
Jakmile jednou přestanete obalovat realitu trpícího světa náboženskými fantaziemi, pak ucítíte až do morku kostí, 
jaký drahocenný je život - a samozřejmě jaké neštěstí je, když miliony lidských bytostí trpí tím nejkrutějším koncem 
jejich štěstí bez jakékoliv příčiny. 
 
Člověk se až říká, jak obrovská a bezdůvodná by musela být katastrofa, která by otřásla světovou vírou. Holocaust 
toho nedosáhl. Nedosáhla toho ani genocida ve Rwandě, dokonce ani s kněžími mávajícími mačetami mezi 
pachateli. Pět set milionů lidí zemřelo ve dvacátém století na neštovice, mnohé z nich byly děti. Boží cesty jsou, 
vskutku, nevyzpytatelné. Zdá se, že jakýkoliv fakt, bez ohledu na to jak nešťastný, je možné sladit s náboženskou 
vírou. 
 
Samozřejmě, lidé všech vyznání se pravidelně navzájem ujišťují, že Bůh není za lidské utrpení odpovědný. Ale jak 
jinak můžeme rozumět tvrzení, že Bůh je jak vševědoucí, tak všemocný? Toto je samozřejmě odvěký problém obrany 
Boha a měli bychom ho považovat za vyřešený. Pokud Bůh existuje, buď proto, aby zastavil ty nejšílenější pohromy 
nemůže nic udělat, nebo nemá zájem. Takže Bůh je buď impotentní, nebo zlý. Nyní můžete být v pokušení udělat 
následující piruetu: Boha nelze posuzovat lidskými morálními standardy. Ale viděli jsme, že lidské morální standardy 
jsou přesně ty, které na prvním místě používáte k definování Boží dobroty. A kterýkoliv Bůh, který by se osobně 
zabýval něčím tak triviálním, jako je manželství homosexuálů nebo jméno, kterým má být oslovován během modliteb, 
není až tak nevyzpytatelný. 
 
Je tu samozřejmě ještě druhá možnost, a ta je také nejracionálnější, i nejméně nechutná - biblický Bůh je jen fikce, 
právě tak jako Zeus a tisíce dalších mrtvých bohů, jež dnes většina duševně zdravých lidských bytostí ignoruje. 
Můžete dokázat, že Zeus neexistuje? Samozřejmě, že ne. A přece, představte si, že bychom žili ve společnosti, v níž 
by lidé každoročně vynakládali desítky miliard dolarů ze svého osobního příjmu na oběti pro bohy na Olympu, v níž 
by vláda utrácela další miliardy na podporu institucí, věnujících se těmto bohům, kde by pohanské chrámy dostávali 
další bezpočet miliard daňových úlev, kde by zvolení úředníci dělali všechno možné, aby brzdili lékařský výzkum z 
úcty k Iliad a Odyssee, a kde by každá diskuse o veřejné politice byla rozvracena vrtochy starodávných autorů, kteří 
psali sice dobře, ale kteří nevěděli dost o povaze skutečnosti ani na to, aby držely své exkrementy daleko od svého 
jídla. Byla by to hrozivá zpronevěra našich materiálních, morálních a intelektuálních zdrojů. A přece, toto je přesně ta 
společnost, ve které žijeme. Toto je žalostně iracionální svět, na jehož tvorbě vy a vaši přátelé křesťané tak 
neúnavně pracujete. 
 
Je strašné, že my všichni zemřeme a ztratíme všechno, co milujeme. Je dvojnásobně strašné, že tak mnoho lidských 
bytostí tak nesmyslně trpí během svého života. Tak mnoho z tohoto utrpení lze přímo připsat náboženství, 
náboženské nenávisti, náboženským válkám, náboženským tabu a náboženskému vyčerpávání nedostatkových 
zdrojů. To je to, co dělá poctivou kritiku náboženské víry morální a intelektuální nezbytností. Naneštěstí vyjádření 
takové kritiky vytlačuje nevěřícího na okraj naší společnosti. Jen tím, že je ateista v kontaktu s realitou, zdá se být 
hanebně mimo kontakt s fantazijním životem svých sousedů. 
 
 

Síla proroctví 
 
Často se říká, že je rozumné věřit v Bibli jako slovo Boží, protože mnoho událostí zmíněných v Novém zákoně 
potvrzuje proroctví Starého zákona. Ale položte si otázku, jak těžké bylo pro autory evangelií vyprávět příběh 
Ježíšova života tak, aby potvrzoval proroctví Starého zákona? Nebylo by v silách kteréhokoliv smrtelníka napsat 
knihu, která potvrzuje předpovědi předchozí knihy? Ve skutečnosti, na základě textových dokladů víme, že autoři 
evangelií udělali přesně to. 
 
Autoři Lukáše a Matouše například tvrdí, že Marie porodila jako panna, opíraje se o řecký překlad Izajáše 7:14. 
Hebrejský text Izajáše však používá výraz 'alma, což znamená prostě jen "mladá žena" bez jakýchkoliv implikací 
panenství. Zdá se jisté, že dogma o panenském narození a mnoho z následné úzkosti křesťanského světa ze 
sexuality, je jen produktem nepřesného překladu z hebrejštiny. Další rána proti doktríně o panenském početí je, že 
další evangelisté o něm neslyšeli. Marek a Jan se zdají být znepokojeni obviněními o Ježíšově nelegitimnosti, ale 



nikdy se nezmiňují o jeho zázračném původu. Pavel se zmiňuje o Ježíši jako o "narozeném ze semene Davidova 
podle těla" a "Zrození ze ženy", aniž by se jakkoliv odkazoval na Mariino panenství. 
 
A evangelisté udělali i další akademické chyby. Matouš 27: 9-10 například prohlašuje, že naplňuje výrok, který mu 
připisuje Jeremiáš. Výrok se ve skutečnosti objevuje v Zachariášovi 11: 12-13. Evangelia si rovněž samy sobě přímo 
protiřečí. Jan nám říká, že Ježíš byl ukřižován den předtím, než bylo snědeno pašijové jídlo; Marek říká, že to bylo 
den poté. Jak můžete ve světle takových nesrovnalostí věřit, že je Bible dokonalá ve všech svých částech? Co si 
myslíte o muslimech, Mormonech a Sikhistech, kteří ignorují podobné rozpory v jejich svatých knihách? Říkají takové 
věci jako "Duch svatý má oko jen pro podstatu a není vázán slovy" (Luther). Činí vás to alespoň trošku náchylnějšími 
přijmout jejich svatá písma jako perfektní slovo stvořitele světa? 
 
Křesťané pravidelně tvrdí, že Bible předpovídá historické události. Například Deuteronomium 28:64 říká, "Hospodin 
tě rozptýlí mezi všechny národy od jednoho konce po druhý konec země". Ježíš v Lukášovi 19: 43-44 říká, "Neboť 
přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran a srovnají tě se zemí, i 
tvé děti, a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi neznal čas svého návštěvy." Očekává se od nás, abychom 
věřili, že tato prohlášení předpověděla následnou historii Židů s takovou tajemnou specifičností, že musíme přijmout 
jejich nadpřirozené vysvětlení. 
 
Jen si představte, jaké dech beroucí specifické by bylo proroctví, kdyby bylo skutečně produktem vševědoucna. 
Kdyby Bible byla taková kniha, dělala by o událostech lidstva naprosto přesné předpovědi. Očekávali bychom, že 
bude obsahovat pasáž jako například: „Koncem dvacátého století lidstvo vyvine globálně propojený systém počítačů 
- jehož princip jsem určil v Leviticusu - a tento systém bude nazvaný internet. " Bible nic takového neobsahuje. Ve 
skutečnosti neobsahuje jedinou větu, která by nemohla být napsána mužem nebo ženou žijící v prvním století. To by 
Vás mělo znepokojovat. Kniha napsaná vševědoucí bytostí by mohla obsahovat kapitolu o matematice, která by po 
dvou tisíciletích nepřetržitého používání byla stále nejbohatším zdrojem matematického poznání, jakého lidstvo kdy 
dosáhlo. Namísto toho Bible neobsahuje žádnou formální diskusi o matematice a má několik očividných 
matematických chyb. Na dvou místech například Dobrá kniha hlásá, že poměr obvodu kruhu k jeho průměru je 3:1 
(První Kings 7: 23-26 a Druhá Letopisů 4: 2-5). Jak zaokrouhlení konstanty Pí to není nijak impresivní. Desítková 
expanze Pí pokračuje do nekonečna - 3,1415926535 ... - a moderní počítače nám ji dnes umožňují vypočítat do 
jakéhokoli stupně přesnosti si přejeme. Ale i Egypťané, i Babyloňané zaokrouhlovali Pí na několik desetinných míst 
několik století předtím, než byly napsány nejstarší knihy Bible. Bible nám nabízí zaokrouhlení, které je i na standardy 
starověkého světa bídně. Jak by nikoho nemělo překvapit, věrní našli způsoby jak i toto racionalizovat, ale ty 
racionalizace nemohou ukrýt zjevnou nedostatečnost Bible jako zdroje matematického náhledu. Můžeme absolutně 
bezpečně říci, že pokud by řecký matematik Archimedes napsal příslušné pasáže První knihy králů a Druhé 
Letopisů, text by nesl mnohem větší důkazy o autorově "vševědoucnosti". 
 
Proč Bible neříká nic o elektřině nebo o DNA, nebo o skutečném stáří a velikosti vesmíru? A co třeba o léčbě 
rakoviny? Až jednou plně pochopíme biologii rakoviny, toto porozumění bude snadné shrnout na několika stránkách 
textu. Proč tyto stránky, nebo alespoň něco jim vzdáleně podobné, nenacházíme v Bibli? V této samé chvíli dobří 
zbožní lidé umírají na rakovinu, a mnoho z nich jsou děti. Bible je velmi hrubá kniha. Bůh měl dost místa na to, aby 
nás do drobného detailu informoval, jak máme zacházet s otroky a obětovat širokou škálu zvířat. Pro někoho, kdo 
stojí mimo křesťanskou víru, je zcela fascinující, jaká obyčejná může být nějaká kniha a přece být považována za 
produkt vševědoucnosti. 
 
 

Střet vědy a náboženství 
 
Ačkoliv je v dnešní době nezbytné, aby vědci nahlas mluvili o konfliktu mezi vědou a náboženstvím, dokonce i 
americká Národní akademie věd deklarovala tento konflikt jako iluzorní: 
 
"Kořeny zdánlivého konfliktu mezi některými náboženstvími a evolucí je nedorozumění o kritických rozdílech mezi 
náboženskými a vědeckými způsoby poznání. Náboženství a věda odpovídají na odlišné otázky o světě. Zda existuje 
smysl vesmíru nebo smysl lidské existence nejsou otázky pro vědu. Náboženské a vědecké cesty poznání hráli a 
budou hrát významné role v lidské historii... Věda je cesta poznání přírodního světa. Je omezena na vysvětlování 
přírodního světa přírodními příčinami. Věda nemá co říct o nadpřirozenu. Zda Bůh existuje nebo ne, je otázka, vůči 
níž je věda neutrální." 
 
Toto prohlášení je úžasné pro jeho nedostatek poctivosti. Samozřejmě, vědci žijí v nepřetržitém strachu ze ztráty 
veřejných fondů, takže NAV mohla jednoduše vyjádřit jen syrovou hrůzu z davů platících daně. Pravda je však 
taková, že konflikt mezi náboženstvím a vědou je nevyhnutelný. Úspěch vědy často přichází na úkor náboženských 
dogmat; udržování náboženských dogmat jde vždy na úkor vědy. Naše náboženství jednoduše nemluví o "smyslu 
lidského bytí". Tak jako věda, každé náboženství zaujímá specifická stanoviska k podstatě světa. Tato stanoviska se 
tváří jako fakta: stvořitel světa může slyšet (a občas odpoví na vaše modlitby), duše vstupuje do zygoty v momentě 
početí, pokud nevěříš těm správným věcem o Bohu, budeš po smrti strašlivě trpět. Taková tvrzení jsou v bytostném 
konfliktu s tvrzeními vědy, neboť jsou to argumenty vycházející z mizerných důkazů. 
 
V nejširším slova smyslu "věda" ( science - z latinského scire, "vědět") reprezentuje naše nejlepší úsilí poznávat 
pravdu o našem světě. Nepotřebujeme nyní rozlišovat mezi "tvrdou" a "měkkou" vědou, nebo mezi přírodními vědami 
a odnožemi společenských věd, jako historie. Je například historickým faktem, že 7. prosince 1941 Japonci 
bombardovali Pearl Harbor. Tato skutečnost následně vytváří část světonázoru vědecké racionality. Člověk věřící, že 
se to stalo v jiný den, nebo že bomby ve skutečnosti shodili Egypťané, by vzhledem ke stávajícím důkazům musel 
hodně co vysvětlovat. Jádrem vědy není kontrolovaný experiment nebo matematické modelování; jejím jádrem je 
intelektuální poctivost. Je načase, abychom uznali základní rys lidského diskurzu: když zvažujeme pravdivost výroku, 



buď se pouštíme do poctivého hodnocení důkazů a logických argumentů, nebo ne. Náboženství je jednou z oblastí 
našeho života, kde si lidé představují, že lze uplatňovat odlišný standard intelektuální integrity. 
 
Vezměte v úvahu současné diskuse Římskokatolické církve o doktríně limba (prázdnota, nicota). Třicet špičkových 
teologů z celého světa se nedávno sešlo ve Vatikánu, aby diskutovali o tom, co se stane dětem, které zemřou bez 
podstoupení posvátného rituálu křtu. Katolíci od středověku věřili, že takové děti jdou do stavu limbo, kde se navěky 
těší z toho, co Sv. Tomáš Akvinský označil jako "přirozené štěstí". Toto bylo ale v rozporu s názorem Sv. Augustina, 
který věřil, že tyto nešťastné dětské duše stráví věčnost v pekle. 
 
Ačkoli limbo nemá žádnou oporu v písmu a nikdy nebylo oficiální doktrínou Církve, po staletí bylo významnou 
složkou katolické tradice. V roce 1905 se zdálo, že ho papež Pius 10. plně potvrdil: "Děti, které zemřou bez křtu, jdou 
do limba, kde se neradují z Boha, ale ani netrpí." Nyní se velcí myslitelé církve shromáždili, aby celou záležitost 
přehodnotili. 
 
Dokážeme si vůbec představit projekt, který by byl intelektuálně zoufalejší, než je toto? Jen si představte, jaké to 
musí být diskuse. Je zde alespoň minimální šance, že by někdo předložil důkazy naznačující věčný osud 
nepokřtěných dětí po smrti? Může to jakýkoliv vzdělaný člověk považovat za cokoliv jiného, než za směšné, 
hrůzostrašné a nepředstavitelné plýtvání časem? Když vezmeme v úvahu skutečnost, že je to tatáž instituce, která 
vyprodukovala a zatajovala elitní armádu pedofilů, celý podnik začíná vyzařovat opravdu ďábelskou auru nesprávné 
lidské energie. 
 
Konflikt mezi vědou a náboženstvím lze zredukovat do jednoduché skutečnosti lidského poznání a projevu: buď má 
osoba pro to, čemu věří, dobré důvody, nebo je nemá. Pokud by existovaly dobré důvody věřit, že Ježíš se narodil z 
panny, nebo že Mohamed odletěl do nebe na okřídleném koni, tyto představy by se nevyhnutelně staly součástí 
našeho racionálního popisu univerza. Každý uznává, že spoléhat na "víru" při rozhodování o konkrétních otázkách 
historického faktu je směšné - tedy alespoň dokud se konverzace nestočí ke knihám jako je Bible nebo Korán, na 
zmrtvýchvstání Ježíše, na Mohamedovu konverzaci s archandělem Gabrielem nebo jakoukoliv jinou náboženskou 
dogma. Je čas, abychom uznali, že víra není nic víc, než licence, kterou si navzájem dávají zbožní lidé, aby mohli 
věřit kdykoliv když selhávají argumenty. 
 
Zatímco zatvrzele věřit bez jakýchkoliv důkazů je považováno za známku bláznovství nebo hlouposti v každé jiné 
oblasti života, víra v Boha si v naší společnosti stále udržuje ohromnou prestiž. Náboženství je jediná oblast našeho 
diskurzu, ve které je považováno za vznešené předstírat jistotu ve věcech, o kterých si nemůže být jistá žádná lidská 
bytost. Své říká, že tato aura vznešenosti se týká pouze těch náboženství, které mají stále dostatek věřících. 
Kdokoliv přichycen při tom, že by uctíval Poseidona, byť na moři, by byl považován za vyšinutého. 
Popravdě, dostávám protestující emaily od lidí, kteří ve vší vážnosti věří, že Poseidon a bohové řecké mytologie jsou 
reální. 
 
 

Skutečnost života 
 
Celý komplexní život na Zemi se vyvinul z jednodušších životních forem v průběhu miliard let. Toto je skutečnost, 
která již není předmětem inteligentních sporů. Pokud pochybujete, že se lidské bytosti vyvinuly z dřívějších druhů, 
můžete stejně tak pochybovat o tom, že slunce je hvězda. Zajisté, slunce nevypadá jako běžná hvězda, ale my víme, 
že je to hvězda, která je shodou okolností relativně blízko k Zemi. Představte si, jakou byste mohl utržit ostudu, 
kdyby Vaše náboženská víra spočívala na předpokladu, že slunce vůbec není hvězdou. Představte si miliony 
křesťanů ve Spojených státech utrácející každý rok stovky milionů dolarů na boj proti bezbožným astronomům a 
astrofyzikům. 
 
Představte si je, jak vášnivě prosazují, aby se jejich neopodstatněné představy o slunci vyučovali na amerických 
školách. 
 
Křesťané, kteří pochybují o pravdivosti evoluce, jsou náchylní říkat cosi jako "Evoluce je pouze teorie, ne fakt." 
Taková prohlášení prozrazují naprosté neporozumění způsobu, jakým se pojmem "teorie" používá ve vědecké 
debatě. Ve vědě musí být fakta vysvětlena ve vztahu k jiným faktům. Tyto velké vysvětlující modely se nazývají 
"teorie". Teorie předpovídají věci a, v principu, mohou být testovány. Fráze "evoluční teorie" ani v nejmenším 
nenaznačuje, že evoluce není fakt. Člověk může mluvit o "teorii infekčních nemocí" nebo "teorii gravitace", aniž by 
zpochybňoval nemoci nebo přitažlivost jako přírodní fakta. 
 
Stojí za povšimnutí, že v současnosti můžete v Americe získat titul PhD. v kterékoliv vědecké disciplíně jen proto, že 
cynicky použijete jazyk vědy na racionalizaci zářivých nesrovnalostí v Bibli. Zdá se, že pár křesťanů udělalo právě 
toto: někteří dokonce dostali své tituly z uznávaných univerzit. Není pochyb, že další půjdou v jejich stopách. Jakkoliv 
jsou tito lidé technicky "vědci", jako vědci se nechovají. Prostě nejsou součástí poctivého zkoumání přírody a 
univerza. Jejich prohlášení o Bohu a selháních darwinismu ani v nejmenším neznamenají, že existuje vědecký spor o 
evoluci. V roce 2005 byl v 34 zemích proveden průzkum měřící procento dospělých, kteří akceptují evoluci. Spojené 
státy v něm skončily třicáté třetí - hned nad Tureckem. Mezitím američtí středoškolští studenti pravidelně končí v 
testech matematiky a věd hůře, než studenti z kterékoliv evropské nebo asijské země. Tato data jsou jednoznačná: 
budujeme civilizaci ignorance. 
 
Tady je to, co víme: Víme, že vesmír je mnohem starší, než co tvrdí Bible. Víme, že všechny komplexní organismy 
na Zemi, včetně nás, se vyvinuly z jiných organismů v průběhu miliard let. Důkazy tohoto druhu jsou drtivé. Není 
pochyb, že různorodý život, který kolem nás vidíme, je vyjádřením genetického kódu zapsaného v molekule DNA, že 
DNA podstupuje náhodné mutace a že některé mutace zvyšují šanci organismu na přežití a reprodukci v daném 



prostředí. Tento proces mutací a přírodního výběru dovolil izolovaným populacím jednotlivců křížit se a v průběhu 
velmi dlouhých časových úseků vytvářet nové druhy. 
 
Není pochybnosti o tom, že i lidský druh se vyvinul tímto způsobem z ne-lidských předků. Z genetických důkazů 
víme, že máme společného předka s lidoopy a opicemi a že tento předek pro změnu sdílel předka s netopýry a 
létajícími lemury. Existuje široce rozvětvený strom života, jehož základnímu tvaru a charakteru dnes velmi dobře 
rozumíme. Z tohoto důvodu neexistuje vůbec žádný důvod věřit, že individuální druhy byly stvořeny v jejich dnešních 
podobách. Jak proces evoluce začal, je stále záhadou, ale to ani v nejmenším nenaznačuje, že je pravděpodobné, 
že někde na dně toho všeho číhá božství. Každé poctivé čtení biblického výkladu stvoření tvrdí, že Bůh stvořil 
všechna zvířata a rostliny tak, jak je vidíme dnes. Není pochyb, že se v tom Bible mýlí. Mnozí křesťané, kteří chtějí 
zpochybnit evoluci, dnes hlásají cosi nazývané jako inteligentní design (ID). Problém s ID je, že to není nic víc, než 
program politické a náboženské advokacie, maskovaný za vědu. Jelikož víra v biblického Boha nenachází oporu v 
rostoucím vědeckém porozumění světa, teoretici ID konstantně sázejí na oblast vědecké ignorance. 
 
Obhajoba ID nastoupila najednou na mnoha frontách. Jako nesčetně věřících před nimi, nadšenci ID pravidelně tvrdí, 
že samotný fakt, že vesmír existuje, dokazuje existenci Boha. Argumentují víceméně takto: všechno, co existuje, má 
důvod; prostor a čas existují; prostor a čas tedy musely být zapříčiněny něčím, co stojí mimo prostor a čas; a jediná 
věc, která stojí mimo prostor a čas a přece si uchovává moc tvořit, je Bůh. Mnozí křesťané, jako jste Vy, považují 
tento argument za přesvědčivý. A přece, i kdybychom mu uznali jeho primární předpoklady (z nichž každý vyžaduje 
mnohem více diskuse, než kdy ID teoretici připustí), konečný závěr nevyvozuje. Kdo může říci, že jediná věc, která 
mohla spustit vznik prostoru a času, je vyšší bytost? I kdybychom připustili, že náš vesmír prostě musel být 
namodelován designérem, neznamenalo by to, že tímto designérem je biblický Bůh, nebo že On schvaluje 
křesťanství. Pokud by byl inteligentně designovaný, náš vesmír by mohl běžet jako simulace na superpočítači 
mimozemšťana. Nebo by mohl být dílem zlého Boha, nebo dvou bohů přetahujících se s větším vesmírem. 
 
Jak zdůraznili mnozí kritici náboženství, teze o stvořiteli přináší okamžitý problém nekonečné regrese. Pokud Bůh 
stvořil vesmír, kdo stvořil Boha? Tvrdit, že Bůh je z definice nestvořený, si prostě žádá otázku. Jakákoliv bytost, 
schopná stvořit komplexní svět, musí být sama o sobě komplexní. Jak opakovaně pozoroval biolog Richard Dawkins, 
jediný přirozený proces, o kterém víme, že je schopen produkovat bytosti, které jsou schopny designovat věci, je 
evoluce. 
 
Pravdou je, že nikdo neví jak a proč vznikl vesmír. Není jasné, zda o vzniku vesmíru vůbec dokážeme koherentně 
mluvit, protože taková událost může nastat jen ve vztahu k času - a pak už mluvíme o zrození samotného 
časoprostoru. 
 
Fyzik Stephen Hawking například popisuje vesmír jako 4-dimenzionální uzavřený metafold bez začátku a konce 
(podobně jako povrch koule). 
 
Každá intelektuálně poctivá osoba uzná, že neví proč vesmír existuje. Vědci v tomto bodě svou nevědomost 
samozřejmě bez váhání přiznávají. Věřící ne. Jednu z monumentálních ironií náboženského diskurzu lze vychutnat 
ve frekvenci, s níž se věřící chlubí svou pokorou a zároveň zatracují vědce a další nevěřící pro jejich intelektuální 
aroganci. Ve skutečnosti neexistuje nestydatější a arogantnější světonázor, než je světonázor nábožensky věřícího: 
stvořitel světa má o mě zájem, oceňuje mě, miluje mě, a po smrti mě odmění; moje dnešní víra, odvozená z písma, 
zůstane nejlepším prohlášením pravdy až do konce světa; každý, kdo se mnou nesouhlasí, stráví věčnost v pekle... 
 
Běžný křesťan, v běžném kostele, poslouchající běžnou nedělní mši, dosáhl ve vědeckém diskurzu jednoduše 
nepředstavitelného stupňe arogance - a že už tu bylo pár mimořádně arogantních vědců. 
 
Více než 99 procent druhů, které kdy chodili, létali nebo se plazili po této Zemi, je dnes vyhynulých. Tato skutečnost 
sama o sobě zjevně vylučuje inteligentní design. Když se díváme na přírodní svět, vidíme mimořádnou různorodost, 
ale nevidíme optimální design. Vidíme nadbytečnost, regrese a ne nezbytnou komplikovanost; vidíme fascinující 
chyby, které vedou k utrpení a smrti. Vidíme nelétavé ptáky a hadi s pánví. Vidíme druhy ryb, mloků a korýšů, které 
mají nefunkční oči, neboť jejich vývoj pokračoval po miliony let ve tmě. Vidíme velryby, kterým během fetálního 
vývoje narostou zuby, jen aby byly v dospělosti reabsorbovány.  
Takové rysy našeho světa by byly naprostým mystériem, pokud by Bůh stvořil všechny druhy života "inteligentně“; 
žádné z nich nejsou překvapující ve světle evoluce. 
 
Biologovi J. B. S. Haldanovi se připisuje výrok, že pokud existuje Bůh, má "mimořádnou náklonnost pro brouky". 
Člověk by doufal, že takto devastující pozorování jednou provždy zavře knihu kreacionismus. Pravda je, že ačkoli 
dnes známe kolem 350 tisíc druhů brouků, zdá se, že Bůh má ještě větší náklonnost k virům. Biologové odhadují, že 
na každý druh zvířete na Zemi připadá nejméně deset linií virů. Mnohé viry jsou samozřejmě benigní a některé mohly 
sehrát důležitou roli při vzniku komplexních organismů. Ale viry si zvyknou používat organismy, jako jste Vy a já, jako 
své půjčené genitálie. Mnohé z nich napadají naše buňky, aby je zničili, postupně ničíce nás celých - strašlivě, 
nemilosrdně, neúnavně. Viry jako HIV, stejně jako široké spektrum bakterií, lze pozorovat, jak se vyvíjejí přímo pod 
našimi nosy a na škodu nás všech získávají odolnost vůči antivirálním lékům a antibiotikům. Evoluce předpovídá i 
vysvětluje tento fenomén - kniha Genesis ne. Jak můžete věřit, že náboženská víra nabízí nejlepší výklad těchto 
skutečností, nebo že z nich vyplývá nějaký hlubší, soucitnější účel vševědoucí bytosti? 
 
Naše vlastní těla jsou svědectvím výstřednosti a nekompetentnosti stvořitele. Jako embrya vytváříme ocasy, žaberní 
oblouky a celou srst z vlasů podobně jako u opic. Naštěstí většina z nás tyto půvabné doplňky ztratí ještě před 
narozením. Tuto bizarní sekvenci tvarů je možné pohotově interpretovat v evolučních a genetických termínech: je 
však úplným tajemstvím, pokud bychom byli produktem inteligentního designu. Muži mají močovovou troubici, která 
vede přímo přes prostatu. Prostata má během života sklon se zvětšovat. Následně, jak může dosvědčit většina mužů 
nad šedesát let, přinejmenším jeden design na Boží zemi nechává hodně po čem toužit. Pánev žen nebyla 
designovaná tak inteligentně, jak by mohla, aby sloužila zázraku zrození. V důsledku toho každý rok stovky tisíc žen 



trpí na prodloužený a ztížený porod, který vede k protržení známému jako porodnická píštěl. Ženy v rozvojových 
zemích, které trpí těmito potížemi, nejsou schopny udržet moč a bývají často opuštěny svými manžely a vyloučeny 
ze svých komunit. Populační fond OSN odhaduje, že s píštělí dnes žije více než dva miliony žen. 
 
Léčba porodnické píštěle je jednoduchý zákrok - ne modlitba. Zatímco mnoho lidí po celém světě je přesvědčeno, že 
modlitba léčí širokou škálu nemocí (navzdory tomu, co nejlepší vědecký výzkum indikuje), je zvláštní, že se věří, že 
modlitba funguje pouze na nemoci a zranění, která jsou sebe-limitující. Nikdo například nevěří, že by modlitba 
způsobila dorůstání amputovaných končetin. Proč ne? Salamandry to běžně zvládají, předpokládáme, že bez 
modlitby. Jestliže bůh odpovídá na modlitby, proč občas nevyléčí amputovanou končetinu člověku, který si to 
zaslouží? A proč věřící neočekávají, že v takových případech bude modlitba fungovat? Existuje velmi chytrý web, 
který se této záhadě věnuje: www.whywontgodhealamputees.com . 
 
Příkladů neinteligentního designu je v přírodě tolik, že by se jen jejich seznamem dala popsat celá kniha. Dovolím si 
už jen jeden příklad. Lidský dýchací a zažívací trakt sdílejí malé potrubí v hrtanu. Tento rys inteligentního designu jen 
ve Spojených státech přivede každoročně do ambulancí desítky tisíc dětí. Několik stovek z nich se udusí. Mnohé 
další utrpí nevratné poškození mozku. Jakému soucitnému smyslu to slouží? Samozřejmě že si můžeme představit 
soucitný smysl: nejspíš rodiče takového dítěte potřebovali dostat lekci; možná Bůh připravil pro každé dítě, které se 
udusí zátkou z láhve, speciální odměnu v nebi. Problém je, že taková představivost je kompatibilní s jakýmkoliv 
stavem světa. Jaká hrůzostrašnost by se nedala takovýmto způsobem racionalizovat? A proč byste měli takto 
uvažovat? Jak morální je takto uvažovat? 
 
 

Náboženství, násilí a budoucnost civilizace 
 
Miliardy lidí sdílejí Vaši víru, že stvořitel světa napsal (nebo nadiktoval) jednu z našich knih. Naneštěstí je mnoho 
dalších knih, které předstírají božské autorství a navzájem si protiřečí v tom, jak musíme všichni žít. Soutěžící 
náboženské doktríny rozbili náš svět do oddělených morálních komunit a tato dělení se stala neustálým zdrojem 
lidských konfliktů. 
 
Jako odpověď na tuto situaci mnozí rozumní lidé obhajují cosi, co nazývá náboženskou tolerancí. Zatímco 
náboženská tolerance je určitě lepší než náboženská válka, tato tolerance se neobejde bez problémů. Náš strach z 
toho, že vyprovokujeme náboženskou nenávist, vede k tomu, že nechceme kritizovat myšlenky, které jsou stále více 
neadekvátní a zjevně směšné. Také nás nutí lhát sobě samým - opakovaně a na nejvyšší úrovni diskurzu - o 
kompatibilitě mezi náboženskou vírou a vědeckou racionalitou. Naše soutěžící náboženské jistoty brání vzniku 
životaschopné globální civilizace. Náboženská víra - víra, že existuje Bůh, kterému záleží, jakým jménem je nazýván, 
víra, že Ježíš se vrátí na Zem, víra, že muslimští mučedníci půjdou přímo do ráje - je na nesprávné straně eskalující 
války idejí. 
 
Náboženství zvyšuje sázku, o kterou v lidských konfliktech jde, mnohem výš, než to může dokázat tribalismus, 
rasismus nebo politika. Je to jediná forma myšlení ve stylu my - oni, která vykresluje rozdíly mezi lidmi do polohy 
věčné odměny a věčného trestu. Jedna z přetrvávajících patologií lidské kultury je tendence vychovávat děti tak, aby 
se báli a démonizovali jiné lidské bytosti na základě náboženské víry. Následně víra inspiruje násilí přinejmenším na 
dvou frontách. Za prvé, lidé často zabíjejí jiné lidi, protože věří, že to od nich požaduje stvořitel světa. Islámský 
terorismus je současným příkladem tohoto druhu chování. Zadruhé, mnohem větší počty lidí upadly do vzájemných 
konfliktů, neboť definují svou morální komunitu na základě náboženské příslušnosti: muslimové drží s jinými muslimy, 
protestanti s protestanty, katolíci s katolíky. Tyto konflikty nejsou vždy explicitně náboženské. Ale bigotnost a 
nenávist, které komunity navzájem oddělují, jsou často produktem jejich náboženských identit. Konflikty, které 
vypadají jako motivované zcela pozemskými věcmi, proto mají často své hluboké kořeny v náboženství. Boje, které 
zamořily Palestinu (židé versus muslimové), Balkán (ortodoxní Srbové versus katoličtí Chorvaté, ortodoxní Srbové 
versus bosenští a albánští muslimové), Severní Irsko (protestanti versus katolíci), Kašmír (muslimové versus 
hinduisté), Súdán (muslimové versus křesťané a animisté - dlouhotrvající válka odlišná od současné genocidy 
odehrávající se v regionu Darfur), Nigérie (muslimové versus křesťané), Etiopie a Eritrea (muslimové versus 
křesťané), Pobřeží slonoviny (muslimové versus křesťané), Srí Lanka (Sinhálští buddhisté versus Tamilští hinduisté), 
Filipíny (muslimové versus křesťané), Írán a Irák (Šíité versus Sunnité), a Kavkaz (pravoslavní Rusové vs. čečenští 
muslimové, muslimští Ázerbájdžánci vs. katoličtí a ortodoxní Arméni) jsou pouhými několika nedávnými případy 
v celé záležitosti. 
 
A přece, ačkoli jsou náboženské štěpení na našem světě tak zcela zjevná, mnozí lidé si stále představují, že 
náboženské konflikty jsou způsobeny nedostatkem vzdělání, chudobou nebo politikou. Většina nevěřících, liberálů a 
umírněných si očividně myslí, že ve skutečnosti nikdo nikdy neobětuje svůj život nebo životy jiných, jménem své 
náboženské víry. Takoví lidé prostě nevědí, co to znamená být si jistý rájem. Dokonce ani nevěří, že by si byl rájem 
někdo jistý. Je dobré si vzpomenout, že únosci 11. září byli vysokoškolsky vzdělaní lidé ze střední třídy, kteří neměli 
žádnou zřejmou zkušenost politického útlaku. Co však měli, byl značný čas, který strávili v jejich mešitách řečmi o 
znechucení nevěřícími a rozkoších, které na mučedníky čekají v ráji. 
 
Kolik více architektů a inženýrů ještě musí napálit do stěn rychlostí čtyři sta mil za hodinu, než si připustíme, že násilí 
džihádistů není jen záležitostí vzdělání, chudoby nebo politiky? Pravda je překvapivě takováto: v roce 2006 může mít 
jednotlivec dostatečné intelektuální a materiální zdroje na to, aby zkonstruoval atomovou bombu a stále přitom může 
věřit, že v ráji dostane sedmdesát dva panen. Západní sekularisté, liberálové a umírnění jsou v pochopení tohoto 
velmi pomalí. Příčina jejich zmatku je jednoduchá: nevědí, co to je skutečně věřit v Boha. 
 
Zvažme Ve stručnosti kam nás na globální scéně vedou neshodující se náboženské jistoty. Země je dnes domovem 
asi 1.4 miliardy muslimů, z nichž mnozí věří, že jednoho dne Vy i já buď konvertujeme k islámu, nebo budeme žít 
jako poddaní muslimského kalifátu, nebo budeme zabiti z důvodu naší nevíry. Islám je dnes nejrychleji rostoucí víra v 



Evropě. Porodnost mezi evropskými muslimy je třikrát vyšší než u jejich nemuslimských sousedů. Pokud bude 
současný trend pokračovat, Francie bude za pětadvacet let převážně muslimskou zemí - a to v případě, že by byla 
imigrace zastavena hned zítra. Muslimské komunity v Evropě často projevují malý sklon osvojit si sekulární a 
občanské hodnoty hostitelských zemí, a přece tyto hodnoty využívají až na doraz, když požadují toleranci pro svou 
misogynii, antisemitismus a pro náboženskou nenávist, která je pravidelně kázána v jejich mešitách. Nucené sňatky, 
vraždy ze cti, trestní skupinové znásilnění a vražedná averze k homosexuálům se dnes staly rysy jinak sekulární 
Evropy, to vše díky Islámu. Ženy mají zneuctít své rodiny v případě, že odmítnou dohodnuté manželství, požadují 
rozvod, spáchají nevěru, dokonce i když jsou znásilnění, nebo se stanou oběťmi sexuálního útoku. Ženy v těchto 
situacích jsou často zavražděny vlastními otci, manželi nebo bratry, někdy ve spolupráci s jinými ženami. Vraždy ze 
cti jsou spíše kulturní než náboženský fenomén a není to unikátní jen pro muslimský svět. Jejich praktikování však 
nachází značnou podporu v Islámu, neboť toto náboženství jasně považuje ženy za majetek muže a považuje nevěru 
za těžký zločin. V muslimském světě žena, která nahlásí, že byla znásilněna, podstupuje riziko, že bude zavražděna 
jako "cizoložnice": koneckonců přiznala, že měla mimomanželský sex. 
 
Politická korektnost a strach z rasismu přiměly mnoho Evropanů, aby nekladli odpor hrozivému náboženskému 
odhodlání extremistů v jejich společnosti. S několika málo výjimkami se zdá, že jediné veřejné osoby, které mají 
odvahu mluvit otevřeně o hrozbě, kterou dnes pro evropské společnosti Islám představuje, jsou fašisté. To nevypadá 
dobře pro budoucnost civilizace. 
 
Idea, že islám je "mírumilovné náboženství unesené extremisty" je pohádka. A dnes je to pohádka obzvláště 
nebezpečná pro muslimy, kteří se jí oddávají. Vůbec není jasné, jak bychom měli v našem dialogu s muslimským 
světem pokračovat, ale sebeklam eufemismy není odpověď. Dnes je v zahraničně-politických kruzích považováno za 
samozřejmost, že skutečnou reformu nelze muslimskému světu vnutit zvenčí. Ale je důležité pochopit, proč je to tak - 
je to tak, protože většina muslimů je zcela pomatená svou náboženskou vírou. Muslimové mají sklon vidět otázky 
veřejné politiky a globálních konfliktů v termínech jejich afilace s Islámem. A muslimové, kteří nevidí svět stejným 
optikou, riskují, že budou onálepkovaní jako odpadlíci a zavražděni jinými muslimy. 
 
Jak ale vůbec můžeme doufat v rozumný dialog s muslimským světem, když sami nejsme rozumní? Ničeho 
nedosáhne tím, že prostě vyhlásíme, že "všichni uctíváme stejného Boha". My všichni neuctíváme téhož Boha a nic 
nepotvrzuje tento fakt lépe, než historie náboženských krveprolití. Šíité a Sunnité nedokážou ani v rámci Islámu 
uctívat téhož Boha stejným způsobem, kvůli čemuž se navzájem vraždí už celá staletí. 
 
Zdá se hluboce nepravděpodobné, že dělení v našem světě uzdravíme cestou mezináboženského dialogu. Zbožní 
muslimové jsou, stejně jako Vy, přesvědčeni, že jejich náboženství je perfektní a že jakýkoliv odklon vede přímo do 
pekla. Pro reprezentanty velkých náboženství je samozřejmě snadné se příležitostně setkat a shodnout na tom, že 
na Zemi by měl být mír, nebo že soucit je společné předivo, které spojuje všechny víry světa. Ale nijak se nedá utéct 
před skutečností, že lidské náboženské představy unikátně určují, co si myslíme o účelu míru, stejně tak co máme na 
mysli pod termínem "soucit". Na světě jsou miliony - možná stovky milionů - muslimů, kteří by upřednostnili smrt 
předtím, než aby umožnili vaší verzi soucitu položit nohu na Arabský poloostrov. Jak by mohl mezináboženský 
dialog, i na té nejvyšší úrovni, usmířit světonázory, které jsou fundamentálně nekompatibilní a v principu imunní vůči 
revizi? Pravdou je, že skutečně záleží na tom, v co miliardy lidských bytostí věří a proč tomu věří. 

 

 

Závěr 
 
Jedna z největších výzev, před nimiž stojí civilizace v jednadvacátém století je, aby se lidé naučili mluvit o svých 
nejhlubších osobních věcech - o spirituálních zkušenostech, etice a nevyhnutelnosti lidského utrpení - způsobem, 
který není zjevně iracionální. Zoufale potřebujeme veřejný diskurs, který podpoří kritické myšlení a intelektuální 
poctivost. Nic nestojí v cestě takovémuto projektu víc, než respekt, který vzdáváme náboženské víře. 
 
Budu první, kdo připustí, že šance na vymýcení náboženství v naší době nevypadají dobře. Ale totéž se dalo říci i o 
úsilí o zrušení otroctví koncem osmnáctého století. Kdokoliv, kdo ve Spojených státech v roce 1875 s jistotou hovořil 
o vymýcení otroctví, se určitě jevil jako někdo, kdo plýtvá časem - a plýtvá jím nebezpečně.  
 
Analogie to není perfektní, ale je sugestivní. Pokud někdy překročíme naše náboženské poblouznění, budeme se 
dívat zpět na toto období lidské historie s hrůzou a údivem. Jak bylo možné, že lidé ve dvacátém prvním století věřili 
takovým věcem? Jak bylo možné, že dovolili svým společnostem stát se tak nebezpečně roztříštěnými kvůli 
prázdným představám o Bohu a ráji? Pravdou je, že některé z Vašich nejopatrovanějších náboženských představ 
jsou tak zahanbující, jako byly ty, které koncem roku 1859 poslaly poslední otrokářskou loď do Ameriky (tentýž rok, 
kdy Darwin publikoval svou knihu Původ druhů). 
 
Je zjevné, že nadešel čas, abychom se naučili naplňovat své emocionální potřeby bez toho, abychom přijímali 
absurdní představy. Musíme najít způsoby, jak využít sílu rituálů a označit ty přechody v každém lidském životě, 
které vyžadují hloubku - narození, manželství, smrt - bez toho, abychom si lhali o podstatě reality. Jedině pak dojde k 
tomu, že praxe výchovy našich dětí tak, aby věřili, že jsou křesťané, muslimové nebo židé, bude široce uznána jako 
bláznivá obscénnost, kterou doopravdy je. Jen pak budeme mít šanci zahojit nejhlubší a nejnebezpečnější trhliny v 
našem světě. 
 
Nepochybuji, že Vaše přijetí Krista vedlo k některým velmi pozitivním změnám ve Vašem životě. Možná dnes milujete 
jiné lidi způsobem, který jste si nikdy nepředstavovali jako možný. Mohli jste dokonce zakusit pocit blaženosti při 
modlení. Nepřeji si shazovat žádné z těchto zkušeností. Připomněl bych jen, že miliardy jiných lidských bytostí v 
každé době a na každém místě zažili podobné zkušenosti - ale měli je, když mysleli na Krišnu, Alláha nebo Buddhu, 
při tvorbě umění nebo hudby, nebo při kontemplaci nad nádherou přírody. Není pochyb o tom, že lidé mohou mít 



hluboce transformativní zkušenosti. A není pochyb o tom, že tyto zkušenosti mohou nesprávně interpretovat a 
následně si lhát o podstatě reality. Samozřejmě že máte pravdu, když věříte, že na životě je více, než jen pochopení 
struktury a obsahu vesmíru. To ale nečiní neodůvodněné (a neodůvodnitelné) tvrzení o jeho struktuře a obsahu o nic 
víc seriózními. 
 
Je důležité si uvědomit, že rozdíl mezi vědou a náboženstvím není věc vyloučení naší etické intuice a spirituálních 
zkušeností z konverzace o světě: je to záležitost poctivosti v tom, co můžeme na jejich základě rozumně vyvodit. 
Existují dobré důvody věřit, že lidé jako Ježíš a Buddha nemluvili nesmysly, když hovořily o naší lidské kapacitě 
přetransformovat naše životy vzácnými a nádhernými způsoby. Ale každé poctivé zkoumání etiky nebo 
kontemplativního života vyžaduje tytéž standardy rozumnosti a sebekritičnosti, které se vztahují na každý 
intelektuální diskurs. Jako biologický fenomén je náboženství produktem kognitivních procesů, které mají hluboké 
kořeny v naší evoluční minulosti. Někteří vědci spekulovali o tom, že náboženství samo mohlo sehrát důležitou roli v 
sociálním stmelování velkých skupin prehistorických lidí. Pokud je to pravda, můžeme říci, že náboženství posloužilo 
důležitému účelu. To však neznamená, že důležitému účelu slouží i dnes. Koneckonců, nic není přirozenější než 
znásilnění, ale nikdo by neargumentoval, že znásilnění je správné nebo kompatibilní s občanskou společností, neboť 
nejspíš dávalo evoluční výhody našim předkům. Že nám náboženství mohlo v minulosti posloužit některými 
důležitými funkcemi nevylučuje možnost, že je dnes největší překážkou budování globální civilizace. 
 
Tento dopis je produktem selhání - selhání mnoha brilantních útoků na náboženství, které mu předcházely, selhání 
našich škol v ohlášení konce Boha způsobem, kterému by rozuměla každá generace, selhání médií v kritice 
beznadějné náboženské jistoty našich veřejných činitelů - velkých a malých selhání, které drželi skoro každou 
společnost na této Zemi v blouznění o Bohu a opovržení nad těmi, kteří blouzní odlišně. 
 
Nevěřící, jako já, stojí vedle vás, v němém úžasu nad muslimskými hordami, které volají po smrti celých národů. 
Stojíme však i v němém úžasu nad vámi - nad vaším popřením hmatatelné reality, popřením utrpení, které vytváříte 
službou vaším náboženským mýtům, a Vaším upínáním se k imaginárnímu Bohu. Tento dopis byl vyjádřením tohoto 
úžasu - a snad i trochou naděje. 
 
 
 
Deset knih, které doporučuji: 
 

1. The God Delusion (Boží blud) od Richarda Dawkinse 
2. Breaking the Spell (Prolomení kouzla) od Daniela C. Dennetta 
3. Misquoting Jesus (Nesprávné citovaný Ježíš) od Barta D. Ehrman 
4. Kingdom Coming (Příchozí království) od Michelle Goldberg 
5. The End of Days (Konec dní) od Gershoma Gorenberga 
6. Freethinkers (volnomyšlenkář) od Susan Jacoby 
7. Extraordinary Popular Delusions and the Maddness of Crowds (Mimořádně populární bludné myšlení a 

šílenství davů) od Charlese MacKaye 
8. Why I am not a Christian (Proč nejsem křesťanem) od Bertranda Russella 9. God, the Devil, and Darwin 

(Bůh, ďábel a Darwin) od Nialla Shanks 10. Atheism: The Case Against God (Ateismus: Případ proti bohu) 
od Heorgea H. Smithe 

9. God, the Devil, and Darwin by Niall Shanks 
10. Atheism: The Case Against God by George H. Smith 


