
Proč nejsem katolíkem? 

Svatý Otec

- označení hlavy Katolické církve:  http://www.iencyklopedie.cz/svaty-otec/
                http://www.iencyklopedie.cz/otec/

Smí křesťan dávat jinému člověku titul “Otec”, nebo dokonce “Svatý Otec”?

Co říká Duch Svatý v Božím Slově - Bibli?:

Matouš 23:1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
2 "Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
3  Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni 
mluví a nečiní.
4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
5 Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,
6 mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,
7 líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim 'Mistře'.
8 Vy však si nedávejte říkat 'Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
9 A nikomu na zemi nedávejte jméno 'Otec':   jediný je váš Otec, ten nebeský  . (EB)

Marek 14:36 Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mě tento kalich! Avšak 
ne, co já chci, ale co [chceš] ty." (NBK)  /RH: Ježíš se takto modlil k Bohu Otci předtím, než byl zrazen  
a odsouzen k smrti na kříži/

Římanům 8:15  Nepřijali  jste  přece  Ducha otroctví,  abyste  opět  propadli  strachu,  nýbrž přijali  jste 
Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
16  Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že  jsme Boží děti. (NBK)  /RH: apoštol Pavel napsal  
všem křesťanům, že jsou Boží děti a Bůh je jejich Otec/

Apoštol Petr

- dle Katolické církve, Ježíš ho ustanovil za viditelnou hlavu církve. Ježíš mu slíbil  nejvyšší 
moc v církvi. Od smrti apoštola Petra je viditelnou hlavou církve jeho nástupce, biskup města Říma, 
jemuž  katolíci  říkají  svatý  Otec  nebo  papež: http://katolicka-kultura.sweb.cz/katechismus/
katechismus1.html  (20.  ZALOŽENÍ A POČÁTKY CÍRKVE, 65.Jak založil  Pán Ježíš Církev? 66. 
Kterými slovy slíbil Pán Ježíš apoštolu Petrovi nejvyšší moc v Církvi? 67.Kterými slovy ustanovil Pán 
Ježíš apoštola Petra za viditelnou hlavu Církve? 21. NÁSTUPCOVÉ APOŠTOLŮ, 69.Kdo je od smrti 
apoštola Petra viditelnou hlavou Církve? 70.Kdo jsou nástupci apoštolů?)

Smí křesťan něčemu takovému vůbec věřit? 

Hlava církve?
Co říká Duch Svatý v Božím Slově - Bibli?:
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1 Korintským 11:3  Rád bych, abyste si uvědomili, že  hlavou    každého   muže je Kristus  , hlavou ženy 
muž a hlavou Krista je Bůh. (EB)

Efezským 1:20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil 
po své pravici v nebesích,
21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v 
tomto věku, tak i v budoucím.
22 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou   hlavou   církve  ,
23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. (EB)

Efezským 4:15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
16 z něho roste   celé   tělo  , pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle 
toho, jak je každé části dáno.  (EB)

Efezským 5:23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které   spasil  .   (EB)

Koloským 1:13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské 
trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18  on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž    má   
prvenství ve všem  .  
19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno   všechno  , co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření   
přinesla jeho oběť na kříži. (EB)

Nejvyšší moc v církvi?
Co říká Duch Svatý v Božím Slově - Bibli?:

Matouš 28:16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána   veškerá   moc na nebi i na zemi.  

1 Petrův 5:1 Starší   mezi vámi napomínám, sám také   starší  , svědek utrpení Kristových i účastník slávy, 
která se má v budoucnu zjevit:
2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce   u vás  , ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z 
nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,
3 ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.
4 Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
5 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh 
se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.
6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. (EB)

Viditelná hlava církve? Papež?
Co říká Duch Svatý v Božím Slově - Bibli?:



O tomto vůbec nic. 

Svatí

-  dle Katolické církve ve zvláštním významu ti, které katolická církev pozvedla ke cti oltáře za 
to, že praktikovali v hrdinské míře křesťanské ctnosti, nebo dali svůj život za víru. Katolická církev jim 
připisuje zásluhy: http://www.iencyklopedie.cz/svati/ 

Katolíci mají ctít a vzývat svaté v nebi, protože jsou Bohem oslaveni a také našimi pomocníky: 
http://katolicka-kultura.sweb.cz/katechismus/katechismus1.html  (28.  UCTÍVÁNÍ  A  VZÝVÁNÍ 
SVATÝCH, 89. Proč máme ctít a vzývat svaté v nebi?)

Smí křesťan něčemu takovému vůbec věřit? 

Kdo koho kam pozvedl? Zásluhy svatých? 

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Efezským 1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3  Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním 
požehnáním nebeských darů;
4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
5 Ve své lásce nás předem určil, abychom   rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati   
za syny
6 a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
8 kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,
9 když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
10 že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
11 On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na 
předem daném poslání,
12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
13  V něm byla i  vám, když  jste  uslyšeli  slovo pravdy,  evangelium o svém spasení,  a  uvěřili  mu, 
vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
15 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
16 nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách.
17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste 
ho poznali
18 a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v 
jeho svatém lidu
19 a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
20  Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své 
pravici v nebesích,
21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v 
tomto věku, tak i v budoucím.
22 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
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Efezským 2:1 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy  ,  
2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího 
dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
3  I  my  všichni  jsme  k  nim kdysi  patřili;  žili  jsme  sklonům svého  těla,  dali  jsme  se  vést  svými 
sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6 Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
7  aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v 
Kristu Ježíši.
8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9   Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.   (EB)

1 Petrův 1:1  Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, 
Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii
2 a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu 
a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.
3 Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal 
vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
4 Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích
5 a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.
6 Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
7  aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno 
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
8  Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, 
vznešenou radostí,
9 a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
10 Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena;
11  zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem 
svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
12 Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci 
Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.
13 Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která 
k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
14  Jako  poslušné  děti  nedejte  se  opanovat  žádostmi,  které  vás  ovládaly  předtím,  v  době  vaší 
nevědomosti;
15 ale jako je svatý ten, který vás povolal,   buďte i vy svatí v celém způsobu života  .  
16 Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'
17 Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů,   v bázni před ním   
žijte dny svého pozemského života  .  
18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni 
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,
19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny
20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.
21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje 
upíná k Bohu.
22 Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce 
vytrvale se navzájem milujte.



23 Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a 
věčné slovo Boží.
24 Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale 
slovo Hospodinovo zůstává na věky' -
25 to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. (EB)

Smí křesťan ctít a vzývat svaté v nebi? 

Totéž, co: Smí křesťan ctít a vzývat Pannu Marii? (viz. níže) 

Maria

-  podle  Katolické  církve  bezhříšná,  vždy panenská,  matka  Boží,  nanebevzatá  (po  skončení 
svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy), Královna nebe a země, Matka církve: 
http://www.iencyklopedie.cz/marianska-ucta/

Katolíci  mají  nad  ostatní  svaté  ctít  a  vzývat  Pannu  Marii,  protože  je  pomocnicí  v  díle 
vykoupení, matkou Boží, ze všech nejsvětější a svou přímluvou nejmocnější:  http://katolicka-kultura.
sweb.cz/katechismus/katechismus1.html  (28.  UCTÍVÁNÍ A VZÝVÁNÍ SVATÝCH, 90.  Proč máme 
nad ostatní svaté ctít a vzývat Pannu Marii?)

Smí křesťan něčemu takovému vůbec věřit? 

Bezhříšná? Pomocnice v díle vykoupení? Ze všech nejsvětější? 

Co říká Duch Svatý v Božím Slově - Bibli?:

Římanům 3:23 všichni   zhřešili   a jsou daleko od Boží slávy;
24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
25 Jeho ustanovil Bůh, aby   svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří  . Tak prokázal, že   
byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.
26 Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje 
toho, kdo žije z víry v Ježíše. (EB)

1 Janův 1:5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v 
něm nejmenší tmy.
6 Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho 
Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás 
od každé nepravosti.
10 Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
1 Janův 2:1 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce   přímluvce,   
Ježíše Krista spravedlivého  .  
2 On je smírnou obětí za naše hříchy,   a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.  
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3 Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
4 Kdo říká: 'Poznal jsem ho', a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
5  Kdo  však  zachovává  jeho  slovo,  vpravdě  v  něm  láska  Boží  dosáhla  svého  cíle.  Podle  toho 
poznáváme, že v něm jsme.
6 Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. (EB)

Vždy panenská?

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Marek 6:2  Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: 
"Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí  jeho 
rukama!
3  Což to není ten tesař,  syn Mariin a    bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův  ? A nejsou    jeho   
sestry   tady u nás  ?" A byl jim kamenem úrazu.
4  Tu jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě.
" (EB)
Jan 7:5 Ani   jeho bratři   v něj totiž nevěřili  .
6 Ježíš jim řekl: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. (EB)

Žalmy 69:1 Pro předního zpěváka, podle "Lilií". Davidův.
2 Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši!
3 V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout, do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vleče.
4 Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá.
5 Víc než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodů nenávidí; zdatní jsou, kdo umlčet mě chtějí, 
zrádní nepřátelé! Co jsem neuchvátil, mám teď vracet.
6 Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto.
7 Kvůli mně však ať se nemusejí hanbit, kdo složili svou naději v tebe, Panovníku, Hospodine zástupů, 
ať kvůli mně se nemusejí stydět ti, kdo tě hledají, Bože Izraele!
8 Snáším potupu přec kvůli tobě, stud pokryl mé tváře.
9 Za cizího mě mají mí bratři, cizincem jsem pro syny své matky  ,  
10 neboť horlivost o tvůj dům mě strávila, tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne.
11 Postil jsem se, vyplakal si oči, ale v potupu se mi to obrátilo.
12 Oblékl jsem si žíněné roucho a stal se pro ně pořekadlem.
13 O mně klevetí, kdo sedávají v bráně, pijani si o mně popěvují.
14 Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný 
dárce spásy,
15  vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím! Kéž jsem vysvobozen z rukou těch, kteří mě nenávidí, z 
hlubokých vod.
16 Ať mě neodvleče dravý vodní proud, ať hlubina mě nepohltí, ať nade mnou studnice nezavře ústa!
17  Odpověz mi, Hospodine, vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé, pro své velké slitování shlédni na 
mne,
18 neskrývej tvář před svým služebníkem, když se soužím, pospěš, odpověz mi,
19 buď mi blízko, zastaň se mne, vykup mě kvůli mým nepřátelům!
20 Ty víš, jak jsem tupen, ostouzen a haněn, máš před sebou všechny moje protivníky.
21 Srdce potupou mi puká, jsem jak ochrnulý. Na soucit jsem čekal, ale marně; na ty, kdo by potěšili - 
nenašel se nikdo.
22 Do jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet.



23 Jejich stůl se jim staň osidlem a těm, kdo jsou s nimi zajedno, buď léčkou.
24 Dej, ať se jim zatmí v očích, aby neviděli, jejich bedra ustavičně zbavuj síly.
25 Vylej na ně svůj hrozný hněv, tvůj planoucí hněv ať postihne je.
26 Jejich hradiště ať zpustne, v jejich stanech ať nebydlí nikdo.
27 Neboť toho, kterého jsi ty zbil, pronásledovali, vypravují o bolesti těch, které jsi proklál.
28 Sečti jejich nepravosti, ať před tebou nejsou spravedliví.
29 Nechť jsou vymazáni z knihy živých, nezapsáni mezi spravedlivé.
30 Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.
31 Písní budu chválit jméno Boží, velebit je budu díkůvzdáním. (EB)

Jan 2:13 Tehdy byla blízko židovská Veliká noc. Ježíš tedy přišel do Jeruzaléma 
14 a v chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící [za stoly]. 
15 Udělal si tedy bič z provázků a všechny z chrámu vyhnal, i ovce a voly, a směnárníkům rozsypal 
peníze a zpřevracel [jim] stoly. 
16  A těm,  kteří  prodávali  holubice,  řekl:  "Odneste  to  odsud!  Nedělejte  dům  mého  Otce  domem 
kupectví!" 
17 Tehdy si jeho učedníci vzpomněli, že je napsáno: "  Horlivost pro tvůj dům mne pohltila  .  " (NBK)

Římanům 15:3 Vždyť i Kristus 
+

neměl 
+

zalíbení sám v sobě, nýbrž jak je 
:
napsáno: ,Urážky těch, kdo 

tebe tupili, padly na mne  .  ` (NS)

Matka Boží?

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Matouš 12:47 Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
48 On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?"
49 Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři.
50 Neboť   kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka  ."

Nanebevzatá (po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy)?

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

O tomto vůbec nic. 

Královna nebe a země? 

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku." (EB)

Koloským 1:12 a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.
13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:



15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16  neboť  v něm bylo stvořeno všechno na nebi    i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské   
trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18  on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má 
prvenství ve všem.
19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření 
přinesla jeho oběť na kříži. (EB)

Zjevení Janovo 17:14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a 
Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."

Matka církve?

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Matouš 16:16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."
17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v 
nebesích.
18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev   a brány pekel ji nepřemohou  . (EB)

Efezským 5:24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. 
25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27 tak si   on sám připravil církev   slavnou  , bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá 
a bezúhonná.
28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i   Kristus pečuje o církev  ;
30 vždyť jsme údy jeho těla.
31 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'.
32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. 
33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. 
(EB)

Smí křesťan ctít a vzývat Pannu Marii? 

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Deuteronomium 13:4 Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho 
hlas poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. (EB)

1 Korintským 1:2  církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši,  povolaným svatým, spolu se 
všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (EB)

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy   Ježíše jako Pána   a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 



mrtvých, budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
11 neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.'
12 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, 
neboť
13 '  každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen  '  .
14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak 
mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují 
dobré věci!'
16 Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: 'Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?'
17 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Přimlouvá se za nás? 

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

1 Janův 2:1  Synáčkové moji, toto vám píši, abyste nezhřešili. A kdyby někdo zhřešil,  máme u Otce 
přímluvce, Ježíše Krista  , [toho] Spravedlivého.   (NBK)

Celibát

-   v  Katolické  církvi  povinnost  kněží  neuzavřít  manželství:   http://www.iencyklopedie.cz/
celibat/
 

Jsou někteří křesťané povinni neuzavřít manželství?

Co říká Duch Svatý v Božím Slově - Bibli?:

Matouš 8:14 Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. 
(NBK, 2006)   /RH: apoštol Petr byl ženatý/

1 Korintským 9:5 Nemáme snad právo mít s sebou věřící ženu jako ostatní apoštolové, i Pánovi bratři, i 
Kéfas?  (NBK)  /RH: Kéfas = apoštol Petr/
  
1 Timoteovi 3:1 Toto slovo [je] spolehlivé: Dychtí-li někdo po biskupství, touží po krásné práci. 
2  Biskup však  musí  být bezúhonný,  manžel  jedné  ženy,  střídmý,  rozvážný,  pořádný,  pohostinný, 
schopný vyučovat, 
3 ne pijan, ne ziskuchtivý [nebo] rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec. 
4 [Ať]   dobře vede svou rodinu a udržuje [své] děti v poddanosti se vší počestností   
5 (vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?); 
6 ne čerstvě obrácený, aby nadut [pýchou] neupadl do ďáblova odsouzení. 
7 Musí mít také dobré svědectví od těch venku, aby neupadl do potupy a [do] ďáblovy pasti. (NBK)

1  Timoteovi  4:1  Duch  však  výslovně  říká,  že  v  posledních  časech  někteří  odstoupí  od  víry, 
naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. 
2 Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, 
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3 brání [lidem] vstupovat do manželství, [přikazují] zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby [je] 
ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali. 
4 Vždyť veškeré Boží stvoření [je] dobré a nic, co se přijímá s díkůčiněním, se nemá odmítat, 
5 neboť se [to] posvěcuje Božím slovem a modlitbou. 
6 Když budeš tyto věci připomínat bratrům, budeš dobrý služebník Ježíše Krista, vykrmený slovy víry 
a správného učení, jež jsi [až dosud] následoval. (NBK)

Židům  13:4  Manželství  [ať  je]  všemi  ceněno  a  [jeho]  lože  [ať  je]  neposkvrněné;  smilníky  a 
cizoložníky pak bude soudit Bůh. (NBK)

Kříže, sochy a obrazy Pána Ježíše a svatých

-  dle Katolické církve je potřeba je mít v úctě, zejména v případě obrazů a soch posvěcených. Některé 
obrazy oslavil Bůh zázraky a zvláštním vyslyšením modlitby. Pěkný kříž a pěkné obrazy Pána Ježíše, 
Panny Marie  a  svatých  jsou  důstojnou  a  vhodnou  ozdobou  katolického  příbytku:  http://katolicka-
kultura.sweb.cz/katechismus/katechismus1.html  (28. UCTÍVÁNÍ A VZÝVÁNÍ SVATÝCH,  89. Proč 
máme ctít a vzývat svaté v nebi?)

Jsou křesťané povinni mít úctu k zobrazení Boha nebo jiných lidí?

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Exodus 20:4  Nezobrazíš si Boha   zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve   
vodách pod zemí.
5  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.  Já jsem Hospodin,  tvůj Bůh, Bůh žárlivě 
milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
6 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. (EB)

Římanům 1:18  Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují 
pravdu nepravostí. 
19 Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim [to] přece zjevil. 
20 Jeho neviditelné [znaky], totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, 
když [lidé] přemýšlejí o [jeho] díle, takže nemají výmluvu. 
21  Protože  když  poznali  Boha,  neoslavovali  [ho]  jako  Boha,  ani  nebyli  vděční,  ale  ve  svých 
myšlenkách propadli marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno. 
22 Prohlašují se za moudré, ale stali se blázny. 
23 A zaměnili slávu nepomíjejícího Boha za   zpodobení obrazu pomíjejícího člověka  , ptáků, zvěře a 
plazů. 
24 A proto je Bůh vydal v žádostech jejich srdce nečistotě, aby navzájem zneuctívali svá těla, 
25  ty, kteří zaměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je 
požehnaný na věky. Amen. 

Skutky  apoštolské  17:29  Jsme-li  tedy  Božími  dětmi,  nemůžeme  si  myslet,  že  božstvo  se  podobá 
něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. (EB)
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Dědičný hřích

- dle Katolické církve každý člověk dědí po Adamovi hřích s náklonnosti k zlému, utrpěni a 
smrt:  http://katolicka-kultura.sweb.cz/katechismus/katechismus1.html (11.  PRVNÍ  LIDÉ  A JEJICH 
PÁD DO OTROCTVÍ HŘÍCHU, 36. Co dědí každý člověk po Adamovi?) http://www.iencyklopedie.
cz/prvotni-hrich/

Dědíme něčí hřích? 

Co říká Duch Svatý v Božím Slově – Bibli?:

Ezechiel 18:4 Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, 
která hřeší. (EB)

Římanům 2:5  Svou tvrdostí  a  nekajícnou myslí  si  střádáš Boží  hněv pro den hněvu,  kdy se zjeví 
spravedlivý Boží soud.
6 On 'odplatí každému podle jeho skutků'.
7 Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8 Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
9 Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
10 avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.
11 Bůh nikomu nestraní.
12  Ti,  kteří  neměli zákon a hřešili,  také bez zákona zahynou; ti,  kteří znali zákon a hřešili,  budou 
odsouzeni podle zákona.
13 Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. 
(EB)

Římanům 5:12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla 
všechny, protože všichni zhřešili. (EB)

1 Janův 3:4  Každý, kdo se dopouští  hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť  hřích je porušení 
zákona. (EB)

Očistec

- dle Katolické církve do očistce přijde,  kdo zemře v milosti posvěcující. V očistci má ještě 
trpět za hříchy. Duším v očistci pomáháme modlitbou a jinými dobrými skutky, zvláště obětí mše svaté. 
Komu po smrti zbývají časné tresty za hříchy, ten si je musí ještě vytrpět v očistci:   http://katolicka-
kultura.sweb.cz/katechismus/katechismus1.html (31. OČISTEC, 94. Kdo přijde do očistce? 96. Čím 
pomáháme duším v očistci?) http://www.iencyklopedie.cz/ocistec/

Smí křesťan něčemu takovému vůbec věřit? 

Co říká Duch Svatý v Božím Slově - Bibli?:

1 Janův 1:5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v 
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něm nejmenší tmy.
6 Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho 
Syna, nás   očišťuje od každého hříchu  .  
8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a   očišťuje nás   
od každé nepravosti  .  
10 Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
1 Janův 2:1 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo,   máme u Otce přímluvce,   
Ježíše Krista spravedlivého  .  
2 On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
3 Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
4 Kdo říká: 'Poznal jsem ho', a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
5  Kdo  však  zachovává  jeho  slovo,  vpravdě  v  něm  láska  Boží  dosáhla  svého  cíle.  Podle  toho 
poznáváme, že v něm jsme.
6 Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. (EB)

Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.
24  Amen, amen, pravím vám,  kdo slyší  mé slovo a věří  tomu, který mě poslal,  má život věčný a 
neopodléhá soudu  , ale   přešel již ze smrti do života  .  
25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří 
uslyší, budou žít.
26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
27 A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.
28 Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29 a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť 
nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal." (EB)
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