
Jak staré je tvé náboženství? 
 
Jsi-li luterán, bylo tvé náboženství založeno r. 1517 Marti-

nem Lutherem, odpadlým mnichem katolické církve. 

Pokud patříš k anglikánské církvi, bylo tvé náboženství za-

loženo roku 1634 králem Jindřichem VIII., protože mu papež 

neschválil rozvod s právem nového sňatku. 

Jestliže jsi presbyterián, bylo tvé náboženství založeno roku 

1560 Johnem Knoxem ve Skotsku. 

Pokud jsi protestantský episkopalita, je tvé náboženství od-

štěpencem od anglikánské církve a bylo založeno v 17. století 

Samuelem Seaburym v amerických koloniích. 

Jsi-li kongregacionalista, bylo tvé náboženství založeno roku 

1582 Robertem Brownem v Holandsku. 

Jestliže jsi metodista, bylo tvé náboženství uvedeno do života 

r. 1744 Johnem a Charlesem Wesleyem v Anglii. 

Pokud jsi unitář, pak založil tvou církev Theophilus Lindley 

roku 1774. 

Jestliže jsi mormon (Svatí posledního dne), uvedl tvé nábo-

ženství do života Joseph Smith v americkém státu New York. 

Patříš-li k baptistům, děkuješ za základy svého náboženství 

Johnu Smythovi, který je vydal r. 1606 v Amsterodamu. 

Jestliže jsi v Holandské reformované církvi, uznáváš za jejího 

zakladatele Michaelise Jonce, který založil tvé naboženství        

r. 1628 v New Yorku. 

Slavíš-li bohoslužbu s Armádou spásy, začala tvoje sekta 

s Williamem Boothem r. 1865 v Londýně. 

Pokud jsi Křesťanský vědec, obrať se do roku 1879, kdy se 

tvoje náboženství zrodilo, a na paní Mary Baker Eddyovou jako 

jeho zakladatelku.  

Patříš-li k religiózním organizacím, které se nazývají „Na-

zarénská církev“, „Letniční evangelium“, „Svátostní církev“ 

nebo „Svědci Jehovovi“, je tvé náboženství jednou ze stovek 

sekt, založených lidmi v posledních 100 letech. 

Jestliže jsi katolík Novus Ordo, bylo tvé náboženství zalo-

ženo v průběhu dvaceti let, počínaje v polovině šedesátých let 

v návaznosti na II. vatikánský koncil, kdy byla zcela pozměněna 

mše i svátosti. Změny začaly již papežem Janem XXIII. i jeho 

nástupcem Pavlem VI. 

Jsi-li římský katolík a člen pravé Církve, pak věz, že tvé 

náboženství bylo založeno roku 33 Ježíšem Kristem, Synem 

Božím, a od těch časů se nikdy nezměnilo.      
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