
PROČ JE V 
CÍRKVI TOLIK 

HŘÍCHŮ



Členové církve

•

•

•

•

•

•

Kazatel a starší 
sboru

•

•

•

•

•

•

Lidé mimo církev

•

•

•

•

•

•

•

•

Co čekají lidé od církve?



• Zdiskreditují hříchy 
církve a věřících 
křesťanství?

Otázka

• Zkušenost s hříchy 
církve a křesťanů

• Předpoklad že by 
měli být dobří a 
svatí

Předpoklad
Proces 
uvažování

Úkol Výzva



Pokrytectví Otroctví Svaté války Inkvizice Nacismus



• Zdiskreditují hříchy 
církve a věřících 
křesťanství?

Otázka

• Zkušenost s hříchy 
církve a křesťanů

• Předpoklad že by 
měli být dobří a 
svatí

Předpoklad

• Jak uvažovat a 
hovořit o tomto 
tématu?

Proces 
uvažování

Úkol Výzva



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Zdiskreditují 

hříchy církve a 
věřících 

křesťanství?

ANO

ANO

ALE

Chybné 
předpoklady

NE

Souhlas

1
Charakterové vady 
křesťanů

2 Náboženství a násilí

3 Fanatismus

4 Pokrytectví

Vymezení

Nemůžeme porovnávat 
lidi mezi sebou

Ne jen v náboženství

Fanatismus není 
ideálem křesťanství

Ne všichni

→ každý kdo si říká křesťan je křesťan (Mt 7:21)

→ křesťané jsou jednou nohou v nebi
→ ve jménu Ježíše  ≠ podle učení Ježíše (L 21:8)



Zdravá religiozita Patologická religiozita

přispívá k rozvoji osobnosti zarputilý zápas o bezhříšnou svatost

podporuje harmonické vztahy s druhými 

lidmi
nenávist proti jinak smýšlejícím

otevřenost pro životní skutečnosti přehnaný strach z Božího soudu

nevzbuzuje strach bludné náboženské myšlenky

uschopňuje pluralitní toleranci duchovní nátlak (zákonictví)

udržuje postoj hledání náboženské výklady budoucnosti

má individuálně rozdílnou míru tvůrčí síly náboženské blouznění

dává prostor pro humor a slavení náboženská touha po moci a uplatnění

umrtvování těla přehnanou askezí

útěk před světem

neschopnost lásky

popírání života

okultní praktiky



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Zdiskreditují 

hříchy církve a 
věřících 

křesťanství?

ANO

ANO

ALE

Chybné 
předpoklady

NE

Varianty
1. Ne každý křesťan patří 

opravdu Bohu (Mt 7:21)

2. Lidé nedorostli zralého 
charakteru (EF 4:15)

Obhajoba církve
• Církev ≠ nebe



Církev ≠ Nebe



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Zdiskreditují 

hříchy církve a 
věřících 

křesťanství?

ANO

ANO

ALE

Chybné 
předpoklady

NE

Varianty
1. Ne každý křesťan patří 

opravdu Bohu (Mt 7:21)

2. Lidé nedorostli zralého 
charakteru (EF 4:15)

Obhajoba církve
• Církev ≠ nebe
• Ne jen špatné věci



CO DOBRÉHO PŘINESLA CÍRKEV SVĚTU?

Ne jen špatné věci



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Zdiskreditují 

hříchy církve a 
věřících 

křesťanství?

ANO

ANO

ALE

Chybné 
předpoklady

NE

Varianty
1. Ne každý křesťan patří 

opravdu Bohu (Mt 7:21)

2. Lidé nedorostli zralého 
charakteru (EF 4:15)

Obhajoba církve
• Církev ≠ nebe
• Ne jen špatné věci
• Schopnost se omluvit



1992
Gallileo

1993
Otroci

1995
Ženy

1998
Holokaust

1999
Jan Hus

2000
Národy

2001
Křižáci

2001
Misionáři

Schopnost omluvit se za křivdy minulosti



Schopnost omluvit se za křivdy minulosti



Argumenty

Vymezení

Souhlas

Odpověď

Otázka
Zdiskreditují 

hříchy církve a 
věřících 

křesťanství?

ANO

ANO

ALE

Chybné 
předpoklady

NE

Varianty
1. Ne každý křesťan patří 

opravdu Bohu (Mt 7:21)

2. Lidé nedorostli zralého 
charakteru (EF 4:15)

Obhajoba církve
• Církev ≠ nebe
• Ne jen špatné věci
• Schopnost se omluvit
• Obsahuje mechanismus 

kontroly a sebekritiky



Obsahuje mechanismus kontroly a sebekritiky

Hřích církve Kritika Bible

Charakterové vady křesťanů 1. Timoteovi 6:3

Násilí v náboženství Jan 18:11

Fanatismus Lukáš 10:27

Pokrytectví Matouš 23:27

Formální náboženství Žalm 50, Izaiáš 58



Obsahuje mechanismus kontroly a sebekritiky

Dietrich Bonhoeffer Církve podporující nacizmus



Obsahuje mechanismus kontroly a sebekritiky

William Wilberforce Otroctví v Anglii a koloniích



• Zdiskreditují 
hříchy církve a 
věřících 
křesťanství?

Otázka

• Zkušenost s 
hříchy církve a 
křesťanů

• Předpoklad že by 
měli být dobří

Předpoklad

• Jak uvažovat a 
hovořit o tomto 
tématu?

Proces 
uvažování

• Co lidé čekají od 
společenství 
církve?

Úkol 

• Ukazovat dobré 
křesťanství

• Ukazovat vinu a 
přijetí odpuštění

Výzva



Náboženství vzniklo, když se sešel 
podvodník s hlupákem.

Ze všech náboženství, křesťanství by 
mělo nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli 

dosud bylo nejvíce netolerantní.

Voltaire


