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Naši milí čtenáři! 

Možná znáte následující leták od pana profesora Gitta. Neškodí si jej přečíst znovu trochu 
se zamyslet nad tím, co děláme, aby se lidé s tím popíraným a vyřazovaným Pánem 
v našem svědectví životem a slovy setkali. Tak do toho! S Jeho pomocí! 

Ludmila Hallerová 

... A  ON  PŘECE  EXISTUJE ! 
A on přece existuje - náš Bůh! 

Když se řekne „Bůh“, mnoho lidí se snaží o nějaký únik. Tak snadno se jim to však 
nepodaří. 

V Londýně chtěli ateisté umístit na červených patrových autobusech reklamu, že žádný 
Bůh neexistuje. Ale to ztroskotalo na anglickém zákoně o reklamě, podle něhož se reklama 
může vztahovat pouze na něco, co je doložitelné konkrétními fakty. Žádný z agitátorů ale 
nemohl prokázat, že Bůh neexistuje. Jako východisko změnili své heslo tak, že žádný Bůh 
„pravděpodobně“ neexistuje. Takové prohlášení ovšem logicky obsahuje i 
pravděpodobnost, že Bůh existuje, což některé lidi přivedlo k zamyšlení nad otázkou o 
Bohu. 

V Německu nebyla reklamní kampaň ateistů na veřejných autobusech nejdříve vůbec 
povolená. Proto se rozhodli, že pošlou na cestu po Německu svůj vlastní reklamní autobus. 
Německé heslo bylo ve srovnání s anglickým ještě zesílené: „Žádný Bůh 
[s pravděpodobností blížící se jistotě] neexistuje.“ Přemýšlivý člověk se však může ptát, 
proč ateisté vytáhli do boje proti něčemu, co přece podle jejich mínění vůbec neexistuje? 

Je jasné, že nikdo nemůže dokázat, že Bůh neexistuje. Ale na druhé straně - dá se jeho 
existence dokázat? Pokud je to možné, tak se ateistické šiky staly obětí omylu. A pokud by 
se navíc dalo dokázat, že existuje biblický Bůh, tak jdou ateisté do pekla, neboť Bible říká: 
„…jimž nav ěky je připravena nejčernější tma“ (Juda 13b). Žádná sázka nemá větší 
riziko ztráty. 

Chceme na otázku o Bohu odpovědět dvěma novými důkazy. Formulace v Římanům 1:21 
„…ačkoli poznali Boha…“ je velmi silný výrok, který nás přesvědčuje o tom, že i mimo 
Bibli se Bůh zjevil, a tak se učinil dokazatelným. Ačkoli důkazy o Bohu nevedou přímo k 
víře, mají přece jen důležitou funkci: Protiřečí ateizmu a jsou vhodné k tomu, aby narušily 
nebo přímo odstranily mnohé překážky víry. Starší důkazy o Bohu pocházejí např. od 
Aristotela, Anselma z Canterbury a Tomáše Akvinského. Na tomto místě uvedeme dva 



důkazy, které byly formulovány teprve v posledních letech autorem tohoto letáku, a to 
důkaz z oblasti informace v přírodě a důkaz „prorocko-matematický“. 

Důkaz o Bohu z přírodních zákonů o informaci 

Z přírodních zákonů o informaci víme, že obrovské množství informací v buňkách živých 
organismů není myslitelné bez inteligentního původce. Na rozdíl od historických důkazů o 
Bohu, které jsou v zásadě filozofické povahy, zde máme pro existenci inteligentního 
činitele - a tím pro existenci Boha - poprvé důkaz z oblasti přírodních zákonů. Na Kanta, 
který žil před 200 lety a který se obecně považuje za největšího odpůrce důkazů o Bohu, se 
nemůžeme v žádném případě odvolávat, protože tehdy lidé neznali ani zlomek dnešních 
vědeckých poznatků o přírodě. Podrobnosti o tomto důkazu uvádím ve své knize Na 
počátku byla informace [1]. 

„Prorocko-matematický důkaz o Bohu“ 

Bible obsahuje přes 3000 prorockých výpovědí, které se už vyplnily. Jako dobře 
doložitelný příklad můžeme uvést rozptýlení lidu Izraele, které Bůh ohlásil v 5. Mojžíšově 
28:64-65, a potom návrat do zaslíbené země, přislíbený u Jeremiáše 16:14-15, který se 
vyplnil po téměř 2000 letech zřízením státu Izrael v roce 1948. Takovou kvalitu nemá 
žádná jiná kniha světových dějin. Máme tak k dispozici jedinečné kritérium ke zkoumání 
pravdy. Je možné, aby se lidem, rozptýleným v časovém období 1500 let, mohlo podařit 
tolik přesných předpovědí? Splnily se jen náhodou, anebo to bylo tím, že autorem Bible je 
Bůh, který ve své vševědoucnosti může dát proroctví, která se potom v průběhu dějin 
prokáží jako pravdivá? 

Mohli bychom se pokusit o nějakou představu, co to znamená? Chceme si to znázornit 
pomocí následujícího modelu: Představme si neobyčejně velký houf mravenců, ve kterém 
se mezi převažující většinou černých mravenců nachází jen několik mravenců červených. 
Situace je jasná: Čím větší ten houf bude, tím menší je pravděpodobnost, že se nám 
náhodně (např. se zavázanýma očima) podaří chytit červeného mravence. Otázka teď zní: 

Při jakém počtu mravenců je pravděpodobnost, že náhodně vybereme červeného 
mravence právě tak veliká, jako ta, že se náhodně splní všech 3268 proroctví? 

Začneme jednoduchým odhadem: Bude stačit koupací vana plná mravenců, nebo je třeba 
nahradit mravenci vodu Bodamského jezera, anebo se dokonce jedná o objem zeměkoule 
naplněný mravenci? Výpočet ukazuje, že je to stále příliš málo. Co teď? Je to snad tak, že 
musíme mravenci naplnit celý náš ohromný, nepředstavitelně velký Vesmír? Nebo má být 
vesmírů sto (10 na druhou) či tisíc (10 na třetí)? Matematický výpočet vede k potřebnému 
počtu vesmírů, který přesahuje veškeré naše představy; je to neskutečných 10 na 896 
vesmírů. Co takový nesmírný počet - tedy jednička následovaná 896 nulami - vesmírů 
naplněných mravenci vyjadřuje? 

Znamená to, že pravděpodobnost, že se 3000 proroctví mohlo vyplnit náhodou, je 
prakticky nulová. Číselné výsledky matematických výpočtů rostou do tak gigantických a 
trans-astronomických hodnot, že to naše myšlení a představivost přesahuje natolik, že 
takovou realitu nejsme schopni přiměřeně vyhodnotit. Podrobný postup výpočtu uvádím 
ve své knize Tak je psáno [2]. Tento udivující výsledek se dá krátce shrnout takto: 

Pomocí „prorocko-matematického důkazu o Bohu“ je možné dokázat existenci 
vševědoucího a všemohoucího Boha, který je totožný s Bohem Bible. 



Z toho plynou tři významné důsledky: 

1. Bible je od Boha a je pravdivá 

Žádný člověk není schopen formulovat proroctví, která se pak bez výjimky také vyplní. 
Pravým autorem Bible je vševědoucí a všemohoucí Bůh (2 Timoteovi 3:16). Proto je celá 
Bible pravdivá. Ježíš se modlí k Otci: „Tvoje slovo je pravda“ (Jan 17:17) a Pavel 
vyznává: „V ěřím všemu, co je napsáno“ (Skutky 24:14). On důvěřoval Bohu i bez 
„prorocko-matematického důkazu“. 

2. Není žádný jiný Bůh než Bůh Bible 

Žádný z důkazů o Bohu, které vznikly v minulosti, nepotvrzuje určitého Boha. Všechny 
jsou formulovány tak všeobecně, že je může s úspěchem použít každé náboženství. Naproti 
tomu „prorocko-matematický důkaz“ poukazuje jednoznačně na Boha Bible a na jeho 
Syna Ježíše Krista. Důkaz tohoto druhu nemůže vzniknout o žádném bohu jiného 
náboženství. K tomu Bible výstižně říká, že lidé ve svých náboženstvích vytvořili mnoho 
tak zvaných bohů: „I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi - jako že je mnoho 
takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my 
jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze 
něho“  (1.Korintským 8: 5-6). V Žalmu 69:5 Bible zavrhuje všechny bohy 
v náboženstvích: „Všechna božstva národů jsou bůžci.“ 

Sloužit bůžkům není žádná neutrální záležitost. V příběhu o pokušení (Matouš 4:8-10) 
požadoval ďábel, aby se mu Pán Ježíš klaněl. Ten ho ale odehnal Božím slovem: 
„Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat“ (Matouš 4:10). Podle 
svědectví Nového zákona člověk modloslužbou uctívá zlé duchy, tj. démony 
(1.Korintským 10:20), a tím vlastně dovoluje uctívání ďábla, které Ježíš tak vehementně 
zakázal. Modloslužba je hřích, který patří k těm, které člověka vylučují z království 
Božího (1.Korintským 6:9 nn; Galatským 5:20-21; Zjevení 21:8; 22,15). 

3. Ateizmus je vyvrácený 

Ateizmus je možné vyvrátit dvojím způsobem - pomocí přírodních zákonů o informaci a 
„prorocko-matematickým důkazem o Bohu“. Bible hodnotí ateistické myšlení v Žalmu 
14:1: „Bloud si v srdci říká: ´Bůh tu není´.“ Dále čteme: „Svévolníkovi se (na věčnosti) 
dobře nepovede“ (Kazatel 8:13). Ateisté tak nejen bijí do prázdna, nýbrž nacházejí se na 
cestě do věčného zahynutí: „Kdo však neuvěří (v Pána Ježíše), bude odsouzen (Marek 
16:16). 

Spasení je možné 

Tento leták nechce nikoho obžalovat kvůli jeho dosavadní cestě - smilníky ani 
podvodníky, stoupence jiných náboženství ani misionáře ateizmu. Jde nám spíše o to, 
abychom všechny čtenáře upozornili na cestu do zahynutí a oslovili je s pozváním: 
V tomto životě je ještě pro každého hříšníka možnost obrácení. U Jana 3:17-18 je 
dalekosáhlý důsledek, který pro nás má evangelium, stručně vyjádřen takto: „Vždyť Bůh 
neposlal svého Syna (Pána Ježíše) na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět 
spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna Božího.“ Protože Bůh vložil do našeho srdce touhu po 
věčnosti (Kazatel 3:11), nemůžeme v ničem pozemském najít skutečné naplnění. Jsme 
věčná stvoření, a proto také je naše existence nezničitelná. Za branou smrti jsou jen dvě 



místa pobytu - nebe nebo peklo. To první je nevýslovně nádherné, to druhé je 
nepředstavitelně hrozné. Božím přáním je, aby nás jednou měl v nebi. K tomu 
potřebujeme Pána Ježíše. On nám otevírá dveře do nebe, protože nás osvobozuje od naší 
viny a dává nám novou životní perspektivu. Pokud chcete být zachráněni a dostat se do 
nebe, musíte se odvrátit od své staré cesty bez Pána Ježíše a přijmout Jej do svého života. 
Tento životní obrat můžete udělat v modlitbě, která může znít asi takto: 

„Pane Ježíši, znám Tvé jméno. Ale dosud jsem žil tak, jako bys tady vůbec nebyl. Teď 
jsem poznal, kdo jsi, a proto se k Tobě poprvé obracím v modlitbě. Teď vím, že existuje 
nebe a také peklo. A tak mne zachraň před peklem, kam vlastně patřím pro všechnu svoji 
vinu, především nevěru. Přeji si, abych byl jednou po celou věčnost u Tebe v nebi. Vím, že 
do nebe se nemohu dostat vlastními zásluhami, nýbrž pouze vírou v Tebe. Protože mne 
miluješ, zemřel jsi i za mne na kříži, vzal jsi moje přestoupení na sebe a za tato přestoupení 
jsi zaplatil Svým životem. Děkuji Ti za to. Vidíš všechnu moji vinu, i tu od mého dětství. 
Znáš každý jednotlivý hřích mého života - všechno, co si teď uvědomuji, ale také všechno, 
co jsem už dávno zapomněl. Ty o mně víš všechno, protože mne dokonale znáš. Znáš 
každé hnutí mého srdce, ať je to radost nebo smutek, potěšení nebo sklíčenost. Před Tebou 
jsem jako otevřená kniha. Takový, jaký jsem a jak jsem dosud žil, nemohu před Tebou a 
před živým Bohem obstát, a tak bych o nebe přišel. Proto Tě prosím, odpusť mi všechnu 
moji vinu. Svých hříchů z hloubi duše lituji. 

Prosím Tě, pomoz mi, abych odložil všechno, co před Tebou není správné, a dej mi nové 
způsoby, které bys mohl požehnat. Otevři mi přístup k Tvému Slovu, Bibli. Pomoz mi, 
abych rozuměl, co mi v něm chceš říci a abych ve Tvém Slově nalezl novou sílu a životní 
radost. Staň se od této chvíle mým Pánem, kterému chci patřit a kterého chci následovat. 
Dej mi k tomu poslušné srdce. Ukaž mi prosím cestu, po které mám teď jít. Děkuji Ti, že 
jsi mne vyslyšel. Věřím Tvému zaslíbení, že jsem se teď svým odevzdáním Tobě stal 
Božím dítětem, které jednou bude navždy u Tebe v nebi. Těším se z toho velikého zisku, 
že Tě už nyní mám v každé situaci na své straně. Prosím Tě, pomoz mi nalézt lidi, kteří 
v Tebe také osobně věří, a pomoz mi nalézt biblicky orientované společenství, kde bych 
mohl pravidelně slyšet Tvé Slovo. Amen.“ 

Dir. u. Prof. a.D. Dr. Ing. Werner Gitt 
 
[1] Werner Gitt, Am Anfang war die Information (Na počátku byla informace), Hänssler-Verlag, 
Holzgerlingen, 3.přepracované a rozšířené vydání 2002. 
[2] Werner Gitt, So steht´s geschrieben (Tak je psáno), Christliche Literatur-Verbreitung, 7. 
rozšířené a přepracované vydání 2008. 
--------------------------------------------------- 
Název originálu: ... und er existiert doch! 
Webová stránka autora: www.wernergitt.de 
Překlad z němčiny: Josef Potoček 
Missionswerk DIE BRUDERHAND e.V. 
Am Hofe 2; 29342 Wienhausen, Germany 
Tel.: +49 (0) 51 49/ 98 91-0; Fax: -19; Homepage: bruderhand.de 
E-Mail: bruderhand@brudehand.de 
© 2009: Missionswerk DIE BRUDEHAND e.V. 



Takoví normální zabijáci?  
Jiří Lem. 

Ve svém dopise Fridrichu Velikému píše Voltaire o tom, že křesťanství je mimo jiné tím 
“nejkrvavějším náboženstvím, jež nakazilo svět“. Ve své době byl podobný výrok relativně 
velmi ojedinělý. Uběhly tři staletí a v myslích velké části mých spoluobčanů je jeho 
pravdivost pevně zakořeněna „Naplnit svět...abrahamovskými náboženstvími“, říká 
militantní ateista Richard Dawkins „je jako rozházet po ulicích nabité zbraně“ (1). Tak 
zvaní „noví ateisté“, mezi které Dawkins patří, velmi rádi nastolují téma náboženství, 
jakožto příčiny téměř veškerého zla konaného člověkem. Neztrácejí čas rozlišováním mezi 
jednotlivými náboženstvími a většinou by ani na okamžik nepřipustili, že určité konkrétní 
náboženství může být také pozitivním stimulem k dobrému. Neúnavně sice předhazují 
Koniáše, ale zapomenou na matku Terezu. Ve svém rozhorlení se zdají předpokládat jako 
automatickou danost představu, že zlo je pouze a jenom problémem týkajícím se 
náboženské víry, nikdy ne ateizmu samotného. V tomto článku se chci mimo jiné zaměřit i 
na tuto tezi a ukázat, že je zcela mylná. Pokusím se také podívat se trochu jinou, než tou 
nejběžnější optikou na dvě, pro křesťana mimořádně traumatické záležitosti – inkvizici a 
křížové výpravy. 

Nejprve se ale v obecné rovině věnujme určitým problematickým premisám, které kritici 
vnášejí do diskuse. 

Problematické předpoklady 
� Mezi náboženstvími nejsou rozdíly - ŠPATNĚ 

Je zcela nesmyslné házet všechna náboženství do jednoho pytle tak, jak to noví ateisté 
účelově dělají. Není zkrátka pravdou, že by se na rozdmýchávání násilí a páchání 
markantnějšího zla ve světě podílela všechna náboženství stejnou měrou. Pakliže ano, kde 
jsou potom třebas křesťanští sebevražední atentátníci, budhistické guerrily, či protivládní 
povstalci z Fa-Lun-Kung?  

...Islám na druhou stranu...je už samozřejmě zcela jiný šálek kávy.. 

� Chování vyznavače = kvalita náboženství - ŠPATNĚ 

Kritici s naprostou samozřejmostí předpokládají přímý příčinný vztah mezi principy 
daného náboženství a mezi činy jeho vyznavače. Tak tomu být může, ale nemusí. 
Vyznavač islámu, vraždící své nepřátele se do značné míry chová právě tak, jak mu 
nařizuje Korán (např. Sůra 2, 187/191) a praktickými příklady velmi názorně demonstroval 
Mohamed. Vyznavač křesťanství, naproti tomu, půjde při podobném činu přímo proti 
příkazu Krista (milujte své nepřátele), jeho osobnímu příkladu a celému etosu pro křesťana 
závazného Nového zákona. V tomto světle je tedy poněkud problematické vinit historické 
křesťanství ze zla páchaného například institucí inkvizice. Je to totiž docela podobné tomu, 
jako vinit výrobce sanitky z dopravní nehody způsobené jejím neopatrným šoférem.  

� Většina dnešních konfliktů je nábožensky motivovaná - ŠPATNĚ 

Noví ateisté se nám snaží namluvit, že je na pozadí konfliktů v Severním Irsku, na 
Balkáně, či v Palestině, náboženství. Tak tomu ale opravdu není, i když náboženství se 
samozřejmě i tam ke slovu dostává. Irové se nicméně primárně nezabíjeli kvůli otázce 
platnosti nějaké náboženské doktríny, ale kvůli autonomii a právu na sebeurčení. 
V Palestině nejde i přes občasné teologické výroky o nic moc jiného, než o území a 



sebeurčení a na Balkáně jsme byli svědky konfliktu vyvolaného etnickou, a ne 
náboženskou řevnivostí. Podobné je tomu i v případě Barmy nebo Súdánu. Náboženství je 
ve všech těchto a mnoha jiných případech použito jako záminka či katalyzátor, málokde je 
však samo o sobě hlavní příčinou. Saberi Roy ve své analýze světových konfliktů píše, že,: 
...náboženství není příčinou konfliktů, je ale politickou záminkou k jejich vyvolání...a 
ospravedlnění“ (2) 

Krvavé křesťanství  
Je křesťanství nejkrvavější náboženství, které kdy nakazilo svět? Zcela určitě ne. Událo se 
ve jménu Kristově mnoho zlého? Bezpochyby… 

1. Inkvizice 
Inkvizice je bez debaty tím prvním a největším kusem másla na hlavě obecné církve. 
Panuje přitom přesvědčení o tom, že má na svědomí doslova miliony a miliony mrtvých 
nevinných lidí umučených na podkladě absurdních obvinění. Průměrně informovaný 
čtenář se tak například při četbě fikcí pana Dana Browna pouze utvrdí v již zažité 
představě o tom, že “během tří století honů na čarodějnice církev upálila neuvěřitelných 
pět milionů žen“. (3) Skutečně neuvěřitelné, Dane! Co na tom, že si autor poutavých 
románů tuto, stejně jako mnoho jiných svých konstrukcí, jednoduše vycucal z prstu? Jak to 
tedy je? Můžeme uvést něco na obranu pachatele? 

Bez ambice nabídnout nějakou hlubší analýzu chci uvést několik, věřím relevantních, 
pohledů, které určité z populárních představ obklopujících inkvizici korigují.  

2. Katolická církev byla ve středověku jedinou institucí, která zajišťovala pro 
všechny občany bez rozdílu (s výjimkou židů a muslimů) vedení i řád. Byla institucí, na 
níž byli lidé závislí, co do životního smyslu a přežití. Jakékoliv podkopávání tohoto 
sociálního konstruktu tak bylo hrozbou fyzickému, mentálnímu a duchovnímu stavu 
společnosti. Inkvizici, která byla původně ustanovena (1215) na obranu proti zhoubnému 
vlivu z východu příchozího katarského učení (např. výrazný dualismus...Satan je 
stvořitel...nebo absence loajality k církvi...nebo odmítání manželství apod.) je tedy v tomto 
světle nutno primárně vnímat jakožto instrument sociálního přežití. (4) Strayer and 
Munro věc popisují těmito slovy,: „Heretikové ničili pojivo společnosti tím, že oslabovali 
základní autoritu, na níž spočívaly veškeré instituce. Pouhá existence herese z nebe na zem 
přiváděla trest...herese byla nemocí, která musela být vyhlazena a samotný heretik buď 
napraven, či zničen“ (5) Všimněme si pro zajímavost, že toto je přesně ta stejná optika, se 
kterou s pocitem ohrožení nazírala na expandující nové křesťanské náboženství v prvních 
třech stoletích po Kristu i vládnoucí římská moc. Stejně jako v případě římských císařů, i 
zde chápeme obavy o to, aby pochybená náboženská praxe jednotlivých občanů nevedla 
k ohrožení samotné existence státu či společnosti. (6) 

(Poznámka: Výše vypsané nezmiňuji s úmyslem nějak umenšit vinu inkvizice, ale spíše 
prezentovat s dobovým kontextem, a usnadnit tak pochopení vzniku a existence něčeho na 
první pohled tak nesmírně vzdálenému křesťanským ideálům)  

� Proces s heretikem se mohl konat jak na půdě náboženské, tak sekulární justice, přičemž 
mezi oběma existoval veliký rozdíl. Pakliže myslíte, že by tedy bylo určitě lepší čelit 
obviněním u světského tribunálu, mýlíte se. Na rozdíl od královského soudu, měl obviněný 
nárok na právního zástupce, který mu byl přidělen i bezplatně, proces měl přesně 
stanovené procedury a za falešné svědectví hrozil i trest smrti. Procesu byli vždy přítomni 
dva neinkviziční kněží, kteří dbali na dodržování vyšetřovacích postupů. Mučení, pakliže 



k němu došlo, bylo za přítomnosti lékaře povoleno jenom jednou za celý proces a nesmělo 
trvat déle než 15 minut. Inocenc IV. v papežské bule Ad extirpanda (1252) zakázal mučící 
postupy, při nichž by byla prolita krev, či dokonce způsobena smrt. Nic z toho neplatilo u 
sekulárního soudu – délka mučení nebyla ovlivněna ničím jiným, než zlovůlí 
vyšetřovatele. (7) V žádném případě nechci vzbudit dojem, že být obviněným, jehož 
proces byl veden u církevního tribunálu, byla nějaká procházka růžovým sadem. Na rozdíl 
od procesu světského se tu však obvykle ctila určitá pravidla a v dobovém kontextu bral 
spíše nestandardní ohled na jistou humánnost. Nejvyšší římský inkvizitor kardinál 
Desiderius Scaglia (1567–1639) o metodách světských soudů a nepřímo tedy i o 
skutečném vlastním postoji církve k věci píše: “Mnoho světských soudců je třeba obvinit, 
že při těchto procesech užívají kruté a protiprávní metody, zejména bezdůvodné mučení a 
žalářování. Většina rozsudků smrti je vynášena vůči jasně nevinným lidem, jediným 
důkazem je tu jejich údajné doznání vynucené krutým mučením." (8) 

� Málokterá z populárních představ je tak vzdálená realitě, jako je počet obětí inkvizice. Je 
dobré si znovu připomenout, že člověk mohl být stíhán a odsouzen nejenom církevní, ale i 
státní, nebo nějakou lokální institucí, která se dostala ke slovu, v momentě rozpadu či 
oslabení centrální autority. Zdaleka ne všechny procesy konané proti heretikům, 
čarodějnicím a podobně, se tedy odehrávaly pod kuratelou církve. V přístupu k obviněným 
existoval mezi těmito třemi instituty veliký rozdíl. Badatelka Jenny Gibbons ve své práci 
na téma historie honů na čarodějnice píše o tom, že inkvizice téměř vždy od trestu smrti 
ustoupila v případě doznání a sama na smrt poslala relativně malé procento z obviněných. 
(9) Neblaze proslulý francouzský dominikán Bernardo Gui (1261–1331) nechal například 
během své patnáctileté inkvizitorské „kariéry“ z přibližně šesti stovek obviněných usmrtit 
42 údajných kacířů, tedy asi dva až tři lidi ročně. V protikladu k tomu Gibbons píše, že u 
státních soudů dosahovalo procento na smrt odsouzených z celkového počtu obviněných 
čísla 30%. Nejhorší situace panovala právě u místních lidových soudů, kde měl obviněný 
pouze 10% šanci na přežití. 

Co se týče skutečných počtů obětí inkvizice, panuje mezi mnohými historiky shoda na 
tom, že toto číslo za několik století trvání jak římské, tak španělské inkvizice nepřesáhne 
40 000, přičemž někteří, jako například Henry Kamen ve své knize „Španělská inkvizice – 
historická revize“ počet obětí (španělské) inkvizice stlačují výrazně pod 10 000. 
(K dispozici jsou v mnoha případech poměrně velmi detailní záznamy inkvizičních 
tribunálů, z jejichž studia je možné kvalifikovaně odhadnout celkové množství procesů na 
150 000, přičemž se pracuje s odůvodněným předpokladem 2% vynesených rozsudků 
smrti.) (10). Zde je nutno dodat, že pravděpodobně větší počet úmrtí, než samotné hrdelní 
tresty, měly na svědomí žaláře, ve kterých mnozí umírali kvůli mimořádně špatným 
podmínkám. I zde je však zdokumentován rozdíl mezi podmínkami ve vězeních inkvizice 
a státní moci. (H. Kamen dokládá případy, kdy se vězeň držený v sekulárním žaláři 
účelově dopouští heretických prohlášení, aby tak dosáhl předání svého případu do církevní 
jurisdikce) (11) 

Inkvizice přinesla obrovské množství lidských tragédií. V rámci křesťanského 
myšlenkového paradigmatu se však jedná o jakýsi zlý sen, událost, jež s ničím v biblickém 
křesťanství nelícuje a Kristovu učení se úplně vymyká. Je myslím přínosné uvést na 
pravou míru její skutečný rozsah, který jakkoliv enormní, je nicméně stále na hony vzdálen 
populárním představám.  

3. Křížové výpravy 



Podobně jako u tématu výše, je i tato dějinná událost obklopena povrchními představami a 
absencí kontextuálního pohledu. I v tomto případě dochází ke zneužití této tragické a 
komplikované události k laciné antikřesťanské propagandě.  

4. Když papež Urban II v roce 1095 obrovskému davu v Clermontu barvitě líčil, jak 
do křesťanských zemí pronikají Turci, mučí nevinné muže a ženy a boří či znesvěcují 
chrámy, způsobil v myslích a srdcích svých posluchačů obrovské emoce. Bylo to upřímné, 
i když bohužel výrazně pomýlené náboženské rozhořčení a touha pomoci, co na počátku 
přivedlo tisíce mužů s mečem pod vlajku s křížem a ne, jak je často slyšet, dychtivost po 
bohatství či slávě. (12) Třicet let předtím se jiný papež podobně pokoušel svolat bojovníky 
na výpravu proti muslimům ve Španělsku. I když by v takovém případě nikdo nemusel 
absolvovat smrtících 4 000 km cesty jako do Jeruzaléma, téměř nikdo se tenkrát 
nepřihlásil. Důvod byl jednoduchý - Kristus po území Španělska nikdy nekráčel.  

Historik Riley-Smith přinesl zajímavý doklad skutečnosti, že křižácká myšlenka nebyla 
živena nízkými pohnutkami, když zdokumentoval stovky a stovky zástavních smluv 
nalezených v nejrůznějších klášterech či konventech. Vidíme v nich budoucího rytíře 
zastavit veškerý svůj majetek, aby tak získal prostředky na výpravu. Tito lidé odešli za 
cenu obrovských osobních ztrát, přičemž většina z nich se nikdy nevrátila. (13) Je 
trestuhodným anachronismem připisovat tehdejším lidem zištné a cynické motivy a 
vnucovat jim světonázor západního člověka jednadvacátého století - oni totiž tenkrát 
opravdu věřili v nebe, peklo, Boha či ďábla a jednali podle toho.  

5. Byly křížové výpravy náboženskými válkami? Z velké části určitě ano, i když 
v mnoha ohledech pomýlené náboženské cítění lidu neznalého jednoznačného korigujícího 
poselství Nového zákona bylo , zneužito, tak jak mnohokrát. Bylo však zneužito pro zištné 
důvody? Domnívám se, že alespoň zpočátku určitě ne. Křížové výpravy měly totiž jasný 
sebeobranný charakter, přičemž právě hlavně v tomto kontextu je nutné téma nahlížet. 
Přesně tento fakt je nicméně neuvěřitelným způsobem opomíjen. V křesťanské teologii 
není tak jako v islámu přítomen apel na silová řešení a Evropa si vytvořila návyk neustále 
se omlouvat. Ale špatná filozofie plodí špatnou historii. Křesťanští rytíři jsou tedy 
v důsledku vytrvale prezentováni výhradně jako banda krvelačných a vidinou získaného 
bohatství opojených rabiátů. Chlapi, kteří vám zčista jasna vpadnou do něčeho, co trochu 
připomíná nebe na zemi – tedy do zemí obývaných šlechetnými a moudrými muslimy typu 
Saladina v obrysech vykreslených Ridley Scottem v trháku Království nebeské. (Proč 
zmiňovat, že takový Saladin byl ve skutečnosti hrdlořez, který kupříkladu při stínání hlav 
svých nepřátel s oblibou nahrazoval kata?...) 

Od momentu svého vzniku v sedmém století se islám šířil výhradně mečem. Antiochie, 
Alexandrie a Konstantinopol, tři hlavní obrovská geografická centra křesťanství v prvním 
tisíciletí, se stala krvavou obětí islámu. V době před první křížovou výpravou pod kopyty 
muslimských věrozvěstů zmizel Blízký východ s Egyptem a celou severní Afrikou, 
Španělsko, jižní Itálie spolu s mnoha středozemními ostrovy jako Sicílie, Korsika, Kypr, 
Malta, Kréta nebo Sardinie. 

Muslimové získali tyto země bojem a poslušni slov Koránu a Proroka vyvraždili mečem 
všechny tamější bezvěrce, kteří se odmítli podrobit novému islámskému zřízení. 
Muslimské hordy byly jednu chvíli 200 km od Paříže a Evropa doslova bojovala o přežití. 
Pakliže by se nebránila, jak píše známý historik Edward Gibbon, „možná by se dnes 
v oxfordských školách vyučoval Korán a k obřezanému lidu zněla slova o posvátnosti a 
pravdivosti zjevení Mohamedova“. Jiný historik, Bernard Lewis, shrnuje takto, 



„V současnosti jsou křižácká tažení často popisována jako prvotní pokus o expanzivní 
imperialismus - vzor moderních evropských říší. Pro lidi té doby, jak křesťany, tak 
muslimy, však ničím takovým nebyly. Když se křižáci dostali do Jeruzaléma, uplynulo sotva 
400 let od doby, kdy islámská armáda toto město spolu se zbylou částí Levanty a severní 
Afriky vyrvala z rukou jejich křesťanských panovníků, a jejich křesťanské obyvatelstvo bylo 
násilně začleněno do nového muslimského impéria. Křižácké výpravy byly opožděnou 
odpovědí na džihád....., jejich cílem bylo …....osvobodit svatá křesťanská místa a znovu je 
bez překážek zpřístupnit křesťanským poutníkům.“ (14) 

6. Stanovit bilanci počtu obětí křižáckých válek je velice těžké. Odhady se různí, 
nejčastěji zmiňované průměrné číslo osciluje kolem 1 000 000 mrtvých. (15) 

Je smutnou skutečností, že ze strany bojovníků pod praporem kříže docházelo 
k nejrůznějším excesům. Náboženské pohnutky tu zřetelně hrály významnou roli – 
evropští válečníci byli skálopevně přesvědčeni o své svaté povinnosti bojovat za Krista. 
Téma by však mělo být určitě vždy nahlíženo v kontextu výrazné nutnosti bránit se proti 
dobyvačným muslimským armádám. 

� Mírumilovný ateismus? 
� „K tomu, aby dobří lidé konali zlo, potřebujete náboženství“, říká ateista a proslulý fyzik 
Steven Weinberg. Toho by snad bylo dobré zeptat se na cyklon B, ostnaté dráty, těžké 
dělostřelectvo, experimenty v eugenice, nukleární zbraně či Gulagy. Že by Vatikán?  

V jedné ze svých posledních knih (16) Richard Dawkins fantazíruje o světě bez 
náboženství, přičemž si jej stejně jako John Lennon ve slavné písni Imagine představuje 
jako místo bez násilí, předsudků či ohlupujících ideologií. Nechce se ani uvěřit té 
neskutečné naivitě. V jakém vesmíru tito pánové posledních pár desítek let žili? Tvůrci 
kresleného seriálu South Park naštěstí ve stejném jako já. Jedna z epizod jejich seriálu 
vykresluje svět v roce 2 546. Svět zrozený z Dawkinsových idejí je tu světem 
krvežíznivých válek vedených ve jménu Všemocné Logiky mezi Spojenou ateistickou 
aliancí, Sjednocenou ateistickou ligou a Aliancí sdružených ateistů o řešení Velké Otázky. 
(17) Autorům seriálu přišlo po právu komické myslet si, že lidé potřebují náboženství 
k tomu, aby byli násilní. Zmizí snad poté, co se odporoučí náboženství, také 
nacionalismus, etnické spory, kulturní odlišnosti nebo sociální problémy? Fakta mluví o 
opaku.  

� Německý ateistický filozof Friedrich Nietzsche na konci devatenáctého století 
prorokoval, že se v důsledku „smrti Boha“ a nástupu člověka na jeho místo nadcházející 
dvacáté století stane nejkrvavějším v historii lidstva. (18) Měl pravdu tento nesmírně 
poctivý muž a nebo blouznivci, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nám věk Rozumu zajistí 
mír a pokoj na zemi? Podívejme se na některá následující vybraná smutná čísla 
z dvacátého století. (19) 

První světová válka (1914 - 1918) 15 milionů mrtvých 

Ruská občanská válka (1917 - 1922)   9 milionů mrtvých 

Sovětský svaz za Stalina (1924 - 1953) 35 milionů mrtvých 

Druhá světová válka (1939 - 1945) 55 milionů mrtvých 

Čína za Mao Ce Tunga (1949 - 1975) 45 milionů mrtvých 

Kambodža – Khmer Rouge (1975 - 1978)   1,7 milionů mrtvých 



Po shlédnutí této tragické statistiky není zase tak těžké souhlasit s tím, co tvrdí vlivný 
americký politický komentátor Dennis Prager, že totiž ateistické režimy dvacátého století 
mají na svědomí více mrtvých, než všechny náboženské konflikty historie dohromady. 
(Setkal jsem se s názorem, že počty zamordovaných ve dvacátém století nutně nesouvisí 
s filozofií doby, ale s technologickým rozvojem. V odpověď je dobré si uvědomit, že 
masakry v Rwandě nebo jatka na Pol Potových vražedných polích se konaly za pomoci 
mačet či palic. Desítky milionů mrtvých v sovětských gulazích také nejdou na vrub nějakým 
sofistikovaným vražedným nástrojům, ale vyhladovění, mrazu a vyčerpání.) 

� Je tedy možné obrátit karty a na věc začít nahlížet tak, že nejenom náboženství, ale 
v mnohem větší míře právě bezvěrectví, je významnou filozofickou predispozicí ke zlu? 
Jsem přesvědčen o tom, že ano. Když se ptali nositele Nobelovy ceny za literaturu 
Alexandra Solženicina na příčinu toho všeho strašného, co se v Rusku stalo, odpověděl 
v tom smyslu, že důvodem je skutečnost, že lidé zapomněli na Boha. Jak pravdivé. Víte 
totiž, ve kterou společnou věc nevěřilo gestapo, v co nevěřil Mao a v co nevěřili nacističtí 
„lékaři“? Víte, čemu nevěřili teoretikové komunistických stran či příslušníci SS? V jakou 
společnou věc nevěřili Pol Potovi popravčí, čemu nevěřili příslušníci NKVD a čemu 
nevěřil Stalin, Hitler a mnozí jiní???  

Všichni společně nevěřili tomu, že se Bůh dívá na to, co dělají.   
Jestliže je ateistická představa o tom, že vše končí smrtí, pravdivá, pak je úplně jedno, 
žijete-li jako matka Tereza, či Klement Gotwald. Váš osud není nijak svázán s vaším 
chováním, což v praxi znamená, že můžete žít přesně tak, jak se vám právě zachce. Není-li 
nesmrtelnost, píše geniální ruský spisovatel Dostojevskij, pak je vše dovoleno. (20) Přesně 
toho jsme byli svědky v dvacátém století zásadně prodchnutém ideou sekularismu. 

� Náš světonázor či filozofické přesvědčení naštěstí není to jediné, co zapříčiňuje naše 
konání. Ateista tak může být relativně pohodlně daleko morálnější bytostí, než mnohý 
křesťan. Podobně i leckteří nominální křesťané mohou být za jistých okolností ti nejhorší 
z lidí.  

V každém případě je úplně jasná jedna věc. Chcete-li vytvořit dobrou živnou půdu pro 
rozvoj morálního jednání, je jenom málo MÉNĚ vhodných přísad, než je evolucionistický 
princip přežití silnějšího či sekulární představa o lhostejné hmotě jako jediné metafyzické 
realitě. Toto jsou přitom jedny z nejdůležitějších ideových předpokladů západní 
společnosti. Myšlenky mají následky. Platí to pro ideu Boha, který od svého stvoření 
vyžaduje jednání, jež bude v souladu s dokonalou Boží přirozeností. Platí to také pro 
světonázor, který (v nepřítomnosti zavrženého Boha) s imateriálními, a tudíž abstraktními 
pojmy, jako je dobro či zlo pracovat neumí a ani nemůže. Nesčetné miliony lidí se o tom 
již přesvědčily a bohužel zřejmě ještě přesvědčí. 
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3. Dan Brown, Šifra mistra Leonarda 
4. Bernard Hamilton, The Christian World of the Middle Ages 
5. Strayer, Munro, The Middle Ages 
6. Marcela Klíčová, Vzestup křesťanství 
7. Tomáš Haas, Politická mytologie a španělská inkvizice 
8. Inkvizice bránila upalování čarodějnic, www.ihned.cz  
9. Jenny Gibbons, Recent Development in the Study of the 
Great Europen Witch Hunt 
10. Garcia Cárcel, Orígenes de la Inquisicion Espanóla El 
Tribunal de Valencia 

11. H. Kamen, The Spanish Inquisition 
12. Antony Bridge, Křížové výpravy 
13. Rodney Stark, The Case for the Crusades 
14. Bernard Lewis, Muslim Discovery of Europe 
15. An Analysis of Conflicts Around the World 
16. Richard Dawkins, Boží blud 
17. Jan Zrzavý, Dawkins se nám zbláznil, 
z knihy Dawkins pod mikroskopem 
18. Fridrich Nietzsche, The Will to Power 
19. David Berlinsky, Atheism and its Scientific 
Pretensions 
20. F. Dostojevský, Bratři Karamazovi 



Matouš 14,22-23 
A ihned přinutil učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej za moře, dokudž by 
nerozpustil zástupů. A rozpustiv zástupy, vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když 
byl večer, sám byl tam. 

Slyšela jsem už mnoho kázání na tento oddílek z písma. O tom, jak Pán Ježíš kráčí po 
vodě, jak i Petr po tom touží a má odvahu vykročit, jak Pán Ježíš utišil bouři a nesmírný 
údiv učedníků nad tímto divem. Ale při čtení tohoto příběhu v ev. Marka 6 kapitole verše 
45-52 jsem si všimla ještě jedné skutečnosti, která mě oslovila tak, že bych se chtěla 
s vámi o ni podělit. 
Po nasycení velkého množství lidí pěti chleby a dvěma rybami chce zůstat Pán Ježíš sám, 
aby mluvil se svým nebeským Otcem. Rozloučil se s učedníky posílá je samotné, aby se 
přeplavili na druhý břeh jezera. Večer učedníci sedli do lodě a když už byli daleko začal 
foukat protivítr a oni s ním musí skoro celou noc zápasit a nedaří se jim dostat do cíle. Pán 
Ježíš je viděl, pozoroval jejich zápolení, ale nezasáhl. On vždy zasahuje v čase, který sám 
určí jako příhodný. Jako vsuvku bych chtěla reagovat na článek v lednovém Zpravodaji na 
text Žd. 13,5. – zaslíbení, že nebudeme nikdy opuštěni. Myslíte, že se učedníci necítili 
opuštěni skoro celou noc, i když věděli, že jejich Mistr není daleko. Nevěděli sice, že je 
vidí, že o nich moc dobře ví. To my na rozdíl od nich tuto jistotu máme potvrzenou 
několika zaslíbeními, ale přesto se občas cítíme sami a bezradní, zvlášť když prožíváme 
nepříznivé okolnosti. Nedávno jsem slyšela jednu sestru, která je ve velmi tíživé situaci 
„Pán na mě zapomněl.“ Nemyslím si, že je to ojedinělý případ. Kdo z nás vždy v celém 
životě, v každém okamžiku cítil intenzivně Boží přítomnost? A proto si musíme znovu a 
znovu připomínat to, co čteme např. u proroka Jer:23,23: “Jsem Bůh jenom, když jsem 
blízko? je výrok Hospodinův, jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Je výrok Hospodinův. 
Nenaplňuji snad nebe i zemi? 
Pán Ježíš přišel svým na pomoc až uznal za vhodné a to bylo skoro k ránu. Jsou unaveni 
celonoční námahou a navíc mají strach, že vidí přízrak. Slovo Pána Ježíše je: „vzchopte se 
a nebojte se“. A nejen to, ale také sám zasahuje v jejich prospěch tím, že se vítr utiší a oni 
mohou klidně doplout do cíle. Učedlníci to tenkrát ještě plně nepochopili, byli udiveni 
takovou mocí. Neměli totiž ještě ani plně zažitý zázrak s rozmnoženými potravinami. A 
my? Máme celé Boží slovo, známe Hospodina starého zákona, víme vše, co máme vědět o 
Božím Synu – Pánu Ježíši.  
Proto přes veškeré naše, kolikrát marné boje, můžeme slyšet slova povzbuzení, a následné 
utišení bouře jak vnitřní, tak i vnější. A můžeme obdržet pokoj, pokoj, který nikde jinde 
nenajdeme. Kéž bychom dovedli vždy plně chápat kým je Pán Ježíš a jakou má moc a kéž 
bychom si to dovedli uvědomit právě ve chvílích, kdy je nám těžko, kdy si nevíme rady, 
kdy si myslíme, že jsme opuštěni.  

Ludmila Mocková 

Narozeniny v únoru
  2. Filip Žižka 
  7. Jan Jackanič 
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 
18. Miloš Tresa 

26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková 



Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  6. 2. Praha (volby) 
13. 2. Miloš Šolc 
20. 2. Ivo Šrajbr 
27. 2. Miloš Tresa 

  6. 3. Vlado Vovkanič 
13. 3. Miloš Šolc 
20. 3. Ivo Šrajbr 
27. 3. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  1. 2. Z Malty do Říma - Sicilie - br. Malý Vlast. 
  8. 2. Komunikace - manželé Sedláčkovi 
15. 2. Nejbohatší bezdomovec - br. k. Pospíšil Vlast. 
22. 2. Francie a Albigenští - br. Hrádek Pavel 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  6.  2. Vlado Vovkanič (VP) + Sborové shromáždění (volby) 
13.  2. Ing. Daniel Fajfr předseda Rady CB (Jiří Boháček) 
20.  2. John D. Floyd Ph.D. (David Živor) 
27.  2. Samuel Hejzlar st. ČCE (PH) 
  6.  3. Myles Wilson (V. Vovkanič) VP 
13.  3. Vlado Vovkanič (Vl. Hejl) 
20.  3. Jan Titěra (Šimon Pokorný) 
27.  3. Filip Žižka (David Živor) 
 
  4.  3. v 17 hodin - Světový den modliteb - celopražské shromážděni 

Každoročně první pátek v březnu se scházejí lidé po celém světě k programu, který 
připravila skupina žen pokaždé z jiné země. Letošní program byl připraven v Chile 
a má téma „Kolik chlebů máte?“ K celopražskému shromáždění, kam jsou pozváni 
bratři, sestry i děti, se sejdeme v našem sboru.  

30.  3. v 19h Vernerovci - koncert 
24.  4. Velikonoce + křest (přípravka již od února!) 
30.  4. – 1. 5. Konference sester v Litoměřicích 
13. – 15. 5. Konference o Zjevení (Brian Gemel) 
27.  5. Noc kostelů 
28. – 29. 5. Konference BJB Praha 
10. – 12. 6. Sborový víkend Běleč/O. 
 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300   KS 0558   SS stipendijní fond:       911010 
SS krizový fond: 911013, SS muzikál Křižovatka: 911011 

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com 
Tábory: www.kspohoda.com Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


