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Náboženské 

Ad 1. Výlučnost vlastního náboženství 

 

Cesta k Bohu 

• Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, 

pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

Jednota Otce s Syna 

• 1 Janův 2:22-23  Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že 

Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce 

i Syna.  Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává 

Syna, má i Otce. 

Boží jméno 

• Sk 4:12  V nikom jiném není spásy; není pod nebem 

jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být 

spaseni." 



Náboženské 

Ad 2. Násilí ve svatých knihách 
 

Starý Zákon 

Deuteronomium 13:7-12 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo 

tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší 

přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jsi 

neznal ty ani tvoji otcové,  některým z bohů těch národů, které jsou 

kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce 

země až k druhému konci země,  nepřivolíš mu a neuposlechneš 

ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt.  Musíš ho 

zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, 

potom ruce všeho lidu.  Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, 

protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě 

vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.  Celý Izrael ať o tom 

uslyší a ať se bojí. Nikdy ať se mezi vámi nestane něco tak zlého. 
 

Nový Zákon 

Jan 18:36  Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé 

království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl 

vydán Židům; mé království však není odtud." 



Náboženské 

Ad 3. Misie 

 

Proselytizace 

Matouš 28:19  Jděte ke všem národům a získávejte mi 

učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 

 

Etika 

Římanům 12:18-21 Je-li možno, pokud to záleží na vás, 

žijte se všemi v pokoji.  Nechtějte sami odplácet, 

milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 

`Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´ Ale také: 

`Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej 

mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´  Nedej se 

přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. 



Rodinné 

Ad 1. Homogenní rodina 

 

Manželství jen v Kristu 

1 Korintským 7:39  Žena je vázána zákonem, 

pokud žije její muž. Jestliže muž umře, je svobodná 

a může se vdát, za koho chce, ale jen v Kristu. 

 

Výchova dětí k víře 

Titovi 1:6  Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou 

ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout 

nevázanost a neposlušnost. 



Rodinné 

Ad 2. Muž je hlavou ženy 

Podstata 

Efezským 5:21-24  V poddanosti Kristu se podřizujte jedni 

druhým:  ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou 

ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.  Ale jako 

církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem 

podřízeny svým mužům.   

 

Etika 

Efezským 5:25-30 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus 

zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a 

očistil křtem vody a slovem;  tak si on sám připravil církev 

slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla 

svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako 

své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.  Nikdo 

přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. 

Tak i Kristus pečuje o církev;  vždyť jsme údy jeho těla. 



Rodinné 

Ad 3. Zdrženlivost 

 

Smilstvo 

Deuteronomium 22:20-21  Jestliže však byla ta řeč 

pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy 

vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové 

jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila 

v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak 

odstraníš zlo ze svého středu. 

 

 

Cizoložství 

Matouš 5:28  Já však vám pravím, že každý, kdo hledí 

na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. 



Společenské 

Ad 1. Odmítání deviace 

 

Starý zákon 

Leviticus 20:13  Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, 

oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev 

padni na ně. 

 

Nový zákon 

1 Korintským 5:12-13  Proč bych měl soudit ty, kdo jsou 

mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? 

Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho 

zlého ze svého středu! 



Společenské 

Ad 2. Vytváření ghetta 

Podstata 

Skutky apoštolské 2:44-47  Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu 

a měli všechno společné.  Prodávali svůj majetek a 

rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne 

pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se 

o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli 

všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, 

které povolával ke spáse 

 

Etika 

1 Petrův 2:11-12  Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez 

domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých 

vášní, které vedou boj proti duši,  a žijte vzorně mezi pohany; 

tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše 

dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´. 



Společenské 

Ad 3. Nerespektování zákonů 

 

Postoj  poddanosti 

1 Petrův 2:13-19  Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému 

zřízení – ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už 

místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a 

odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, 

abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných 

lidí. Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť 

nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.  Ke všem lidem mějte 

úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.  Služebníci, 

podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, 

nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí 

odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. 

 

Odpor vůči hříchu 

Skutky apoštolské 5:29  Petr a apoštolové odpověděli: "Boha 

je třeba poslouchat, ne lidi. 
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