
Jaká Nenávist má místo i v Křesťanské kultuře
Vzhledem k tomu, že lež a pomluvu "HateSpeech" používají fanatici a totalitní 
neo-bolševici na umlčování Pravdy a Spravedlnosti, tak když tu je ta křesťanská kultura 
v Evropě (někdo mylně nebo lživě říká "judeo  -  křesťanská  "), tak co říká o nenávisti Bible?
 
Pro 6:16  ש�ש-ה�נ�ה ש�נ�א י�הו�ה ו�ש�ב�ע תוֺע�בוֺת (תוֺע�ב�ת) נ�פ�שוֺ
πα½ Šest těchto nenávidí Hospodin a sedm ohavností (--v originálu plurál!) jeho duši:
KJV These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him 

{unto…: Heb. of his soul}

LXX οτι χαιρει πασιν οις μισει ο κυριος συντριβεται δε δι ακαθαρσιαν ψυχης 
Vulg sex sunt quae odit Dominus et septimum detestatur anima eius 
KB Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a sedmá ohavností jest duši jeho 
ČEP Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností        {([:*Jób 5:19])}

Pro 6:17  ע�ינ�י�ם ר�מוֺת ל�שוֺן ש�ק�ר ו�י�ד�י�ם ש פ�כוֺת ד�ם-נ�ק�י
πα½ Oči vysoké (~zrad 7411), jazyk lživý a ruce prolévající krev nevinnou (~čistou), 
KJV A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, 

{A proud…: Heb. Haughty eyes}

LXX οφθαλμος υβριστου γλωσσα αδικος χειρες εκχεουσαι αιμα δικαιου 
Vulg oculos sublimes linguam mendacem manus effundentes innoxium sanguinem 
KB Očí vysokých, jazyka lživého, a rukou vylévajících krev nevinnou, 
ČEP přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, 

{([:*Pro 30:13; *Is 1:15])}

Pro 6:18  ל�ב ח ר�ש מ�ח�ש�בוֺת א�ו�ן ר�ג�ל�י�ם מ�מ�ה�רוֺת ל�רוץ ל�ר�ע�ה
πα½ Srdce vymýšlející (~umlčující ! 2790.2a, ~vyrývající) myšlenky (~intriky) podlé (~zlé ~špatné 

~marné 0205, ~tvůrčí sílu ! 0202), nohy spěchající běžet ke zlu (~rozbít, ~k pastýři??), 
KJV An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, 
LXX και καρδια τεκταινομενη λογισμους κακους και ποδες επισπευδοντες κακοποιειν 
Vulg cor machinans cogitationes pessimas pedes veloces ad currendum in malum 
KB Srdce, kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému, 
ČEP srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, 

{([*Pro 6:14; *Pro 1:16])}

Pro 6:19  י�פ�יח� כ�ז�ב�ים ע�ד ש�ק�ר ומ�ש�ל�ח� מ�ד�נ�ים ב�ין א�ח�ים פ
πα½ Vydechne (~vyřkne) lži svědek lživý a vysílající spory (~sváry) mezi (~rozum) bratry (~bratrů). 
KJV A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. 
LXX εκκαιει ψευδη μαρτυς αδικος και επιπεμπει κρισεις ανα μεσον αδελφων 
Vulg proferentem mendacia testem fallacem et eum qui seminat inter fratres discordias 
KB Svědka lživého, mluvícího lež, a toho, jenž rozsívá různice mezi bratřími. 
ČEP křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. 

{([*Pro 14:5 *Pro 14:25 *Pro 19:5 *Pro 19:9 *Pro 25:18 :*Dt 19:16-*Dt 19:21])}
 
Tedy je těch prvních šest nenáviděno, ale ta poslední je jen ohavnost, tedy opovrženíhodná...
Ale není každý váš "bratr"... ("vysílající spory" doslovněji "způsobující vyslat spory"... Špatný je 
zločin, ne ale podávání zprávy o zločinu...)
 
Pýcha je zmíněna na prvním místě, je nejhorší. (Mimo jiné vám i brání v dalším růstu.) S druhým 
mohu jednat jako rovný s rovným i přesto, že vím, že si rovní nejsme. Pokud je ale soutěž, výběr 
nebo i neformální, ospravedlňuje to dokázat převahu, zejména někomu třetímu, a i škůdce je 
vhodné vymezit do přiměřených mezí přiměřeně rázně, zejména kvůli třetím.
Špatnost Lži a Násilí je snad zřejmá. (Někdy se lze i jen mýlit, dávejte si pozor nebýt příliš 
autoritativní a neomylní. Zejména hloupí nebo i mladí nezkušení si často bývají příliš jistí, leckdy ale 
špatně...) Vymýšlení podlých myšlenek - protože hřích začíná již v mysli. (Věta ale může i znamenat 
"srdce umlčující myšlenky tvůrčí síly"...?) Spěchající ke zlu - je špatné i konat zlo, i příliš spěchat 
s impulzivní pohnutkou, nedomýšlejíc včas následky, protože v tom spěchu často i přehlédnete, že 
spěcháte ke zlu. (Nebo i, že dav přitahuje další lidi?) Lživé svědectví je ale zbraň a může ublížit. 
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Pro 9:8  א�ל-תוֺכ�ח ל�ץ פ�ן-י�ש�נ�א�ך� הוֺכ�ח ל�ח�כ�ם ו�י�א0ה�ב�ך
πα½ Ať nebudeš soudit (~nesuď, ~nekárej) opovrhujícího, aby ne nenáviděl tě, kárej (~suď, ~ospravedlni) 

(-pro) moudrého ‹-a› ‹+, aby› miloval tě.
KJV Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee. 
LXX μη ελεγχε κακους ινα μη μισωσιν σε ελεγχε σοφον και αγαπησει σε 
Vulg noli arguere derisorem ne oderit te argue sapientem et diliget te 
KB Nedomlouvej posměvači, aby tě nevzal v nenávist; přimlouvej moudrému, a bude tě milovati. 
ČEP Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat.

(Zde první i druhé "kárat,soudit,ospravedlnit" je stejné slovo... Gramatickému zachování časů lépe 
odpovídá česká spojka "aby", když po ní takto následuje minulý čas. Nejedná se ale o prospěchářství.)

Ps 31:7  ש�נ�את�י ה�ש מ�ר�ים ה�ב�ל�י-ש�ו�א ו�א�נ�י א�ל-י�הו�ה ב�ט�ח�ת�י
πα½ Nenáviděl jsem ty strážící ty marnosti (~ty dechy?) prázdné (~falešné, ~marné) a já k Hospodinu 

důvěřoval jsem.
KJV I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD. 
LXX αγαλλιασομαι και ευφρανθησομαι επι τω ελεει σου οτι επειδες την ταπεινωσιν μου εσωσας εκ των 

αναγκων την ψυχην μου 
Vulg (30-8) exultabo et laetabor in misericordia tua quia vidisti adflictionem meam cognovisti tribulationes 

animae meae 
KB Nenávidím těch, kteříž následují pouhých marností, nebo já v Hospodinu naději skládám. 
ČEP Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina. 

{([*Žalmy 26:5])}

Ps 31:8  א�ג�יל�ה ו�א�ש�מ�ח�ה ב�ח�ס�ד�ךׇ א�ש�ר ר�א�ית� א�ת-ע�נ�י�י י�ד�ע�ת� ב�צ�רוֺת נ�פ�ש�י
πα½ Nechť se budu radovat a nechť se budu veselit v tvé laskavosti (~milosrdenství), kterak viděl jsi 

mou chudobu (~mou pokoru!), znal jsi (~věděl jsi) v tísních mou duši.
KJV I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my 

soul in adversities; 
LXX και ου συνεκλεισας με εις χειρας εχθρου εστησας εν ευρυχωρω τους ποδας μου 
Vulg (30-9) et non conclusisti me in manibus inimici posuisti in latitudine pedes meos 
KB Plésati a radovati se budu v milosrdenství tvém, že jsi vzezřel na mé trápení, a poznal jsi v 

ssoužení duši mou. 
ČEP Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co 

sužuje mou duši.

KB Ps 
119:104

Z přikázaní tvých rozumnosti jsem nabyl, a proto všeliké cesty bludné nenávidím. 

KJV Ps 
119:104

Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.

πα½ Ps 
119:158

Viděl jsem zrádce (~skryté) a nechť budu si hnusit (~odseknu, ~zmenším si 6985), kteří výroky tvé nestrážili.

KJV Ps 
119:158

I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.
(πα½: "grieved" should be "loathe,diminish". there is not "because", but "loathe those who kept not", and it's self-imperative)

KB Ps 
119:163

Lež nenávidím a hnusí se mi, zákon tvůj miluji.

KJV Ps 
119:163

I hate and abhor lying: but thy law do I love.

I tyto části Psalm 119 mi přijdou celkem v pořádku... (Ten jsem zatím přehlédl... Myslím ale, že by 
nebylo správné se takhle chválit, málokdo to může oprávněně, ale je správné si to přát čím dál víc.) 
Ovšem Psalm 139 už je asi za hranou, příliš zapáchá Judaismem...
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Ps 26:1  ל�ד�ו�ד ש�פ�ט�נ�י י�הו�ה כ�י-א�נ�י ב�ת9מ�י ה�ל�כ�ת�י וב�יהו�ה ב�ט�ח�ת�י ל א א�מ�ע�ד
πα½ Pro Milujícího (=Dávid):

Suď mě, Hospodine, neboť já ve své bezúhonnosti (~celistvosti) chodil jsem a v Hospodinovi 
důvěřoval jsem, nezaváhám.

KJV A Psalm of David. Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also 
in the LORD; therefore I shall not slide. 

LXX του δαυιδ κρινον με κυριε οτι εγω εν ακακια μου επορευθην και επι τω κυριω ελπιζων ου μη 
ασθενησω 

Vulg iudica me Deus quoniam ego in simplicitate mea ambulavi et in Domino confidens non deficiam 
KB Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, neboť já v upřímnosti své chodím, a v tě Hospodina doufám, 

nepohnu se. 
ČEP Davidův. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina. 

Ps 26:2  ב�ח�נ�נ�י י�הו�ה ו�נ�ס�נ�י צ�רוֺפ�ה (צ�ר�פ�ה) כ�ל�יוֺת�י ו�ל�ב�י
πα½ Vyzkoušej mě (--zejména jako "kovy"), Hospodine, a ověř mě (~vyzkoušej mě), přetav mé ledviny 

(~mé nástroje ! 3627, ~mé otěže 3629.2) a mé srdce.
KJV Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart. 
LXX δοκιμασον με κυριε και πειρασον με πυρωσον τους νεφρους μου και την καρδιαν μου 
Vulg proba me Domine et tempta me ure renes meos et cor meum 
KB Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé. 
ČEP Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce! 

{([*Žalmy 139:23 *Žalmy 7:10])}

Ps 26:3  כ�י-ח�ס�ד�ךׇ ל�נ�ג�ד ע�ינ�י ו�ה�ת�ה�ל�כ�ת�י ב�א�מ�ת�ךׇ
πα½ Neboť tvá laskavost před (~k proti) mýma očima a budu se procházet v tvé pravdě.
KJV For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth. 
LXX οτι το ελεος σου κατεναντι των οφθαλμων μου εστιν και ευηρεστησα εν τη αληθεια σου 
Vulg quia misericordia tua in conspectu oculorum meorum est et ambulabo in veritate tua 
KB Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé. 
ČEP Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou. 

Ps 26:4  ל א-י�ש�ב�ת�י ע�ם-מ�ת�י-ש�ו�א ו�ע�ם נ�ע�ל�מ�ים ל א א�בוֺא
πα½ Nesedal jsem (~neusedl jsem) s muži marnými (~prázdnými,~ruinujícími) a s ukrývanými (~s ukrývajícími 

se) nevejdu.
KJV I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. 
LXX ουκ εκαθισα μετα συνεδριου ματαιοτητος και μετα παρανομουντων ου μη εισελθω 
Vulg non sedi cum viris vanitatis et cum superbis non ingrediar 
KB S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím. 
ČEP Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci. 

{([*Žalmy 1:1])}

Ps 26:5  ש�נ�את�י ק�ה�ל מ�ר�ע�ים ו�ע�ם-ר�ש�ע�ים ל א א�ש�ב
πα½ Nenáviděl jsem shromáždění způsobujících zlo a s nemravnými (~s špatnými, en: 'wicked, morally 

wrong, guilty, ungodly') nebudu sedět (~nevrátím se !).
KJV I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked. 
LXX εμισησα εκκλησιαν πονηρευομενων και μετα ασεβων ου μη καθισω 
Vulg odivi ecclesiam pessimorum et cum iniquis non sedebo 
KB V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji. 
ČEP Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu.
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Tento žalm je poněkud explicitnější:
 
Ps 101:1  ל�ד�ו�ד מ�ז�מוֺר ח�ס�ד-ומ�ש�פ�ט א�ש�יר�ה ל�ךׇ י�הו�ה א�ז�מ�ר�ה
πα½ Pro Milujícího (=l Dávid) píseň (~prořezání) milosrdenství (~laskavosti) a rozsudku (~soudu) budu zpívat 

(~způsobím vidět, ~způsobím cestovat?), tobě Hospodine (=Jehova) budu zpívat (~prořezám jako vinici).
KJV A Psalm of David. I will sing of mercy and judgment: unto thee, O LORD, will I sing. 
LXX τω δαυιδ ψαλμος ελεος και κρισιν ασομαι σοι κυριε 
Vulg (100-1) <> misericordiam et iudicium cantabo tibi Domine psallam 
KB Žalm Davidův. O milosrdenství a soudu zpívati budu, tobě, ó Hospodine, žalmy budu zpívati. 
ČEP Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy. 

{([*Žalmy 89:2 *Žalmy 92:3])}

Ps 101:2  א�ש�כ�יל�ה ב�ד�ר�ך ת�מ�ים מ�ת�י ת�בוֺא א�ל�י א�ת�ה�ל�ך ב�ת�ם-ל�ב�ב�י ב�ק�ר�ב ב�ית�י
πα½ Nechť způsobím obezřetnost v cestě bezúhonných (~kompletních). Kdy (~chlapi?, ~mrtví?) vejdeš ke 

mně? Budu se procházet v bezúhonnosti (~v kompletním) svého srdce uprostřed svého domu.
KJV I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house 

with a perfect heart. 
LXX ψαλω και συνησω εν οδω αμωμω ποτε ηξεις προς με διεπορευομην εν ακακια καρδιας μου εν μεσω του 

οικου μου 
Vulg erudiar in via perfecta quando venies ad me ambulabo in simplicitate cordis mei in medio domus meae 
KB Opatrně se míti budu na cestě přímé, až přijdeš ke mně; choditi budu ustavičně v upřímnosti srdce 

svého i v domě svém. 
ČEP Obezřetně půjdu bezúhonnou cestou. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v bezúhonnosti srdce ve svém 

domě     {([:*Žalmy 26:1 *1 Královská 9:4; :*Jakubův 4:8])}

Ps 101:3  ל א-א�ש�ית ל�נ�ג�ד ע�ינ�י ד�ב�ר-ב�ל�י�ע�ל ע�ש ה-ס�ט�ים ש�נ�את�י ל א י�ד�ב�ק ב�י
πα½ Nepoložím proti (~naproti) svým očím slovo (~věc) budižkničemu (=beliál 1100 'worthlessness' "bez užitku"), 

dělat (~dělajícího !) úchylnosti (~odchylky, ~zpustlosti) nenáviděl jsem, nebude lpět (~nenarazí, ~nebude 
pronásledovat) ve mně.

KJV I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to 
me.     {wicked…: Heb. thing of Belial}

LXX ου προεθεμην προ οφθαλμων μου πραγμα παρανομον ποιουντας παραβασεις εμισησα 
Vulg non ponam coram oculis meis verbum Belial facientem declinationes odivi nec adhesit mihi 
KB Nepředstavím sobě před oči věci nešlechetné; skutek uchylujících se v nenávisti mám, nepřichytí se mě. 
ČEP Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu. 

{([*Žalmy 26:4n :*Přísloví 8:13 *Přísloví 11:20])}

Ps 101:4  ל�ב�ב ע�ק�ש י�סור מ�מ�נ�י ר�ע ל א א�ד�ע
πα½ Srdce zvráceného (zvrácené, ~překroucené, ~perverzní) odvrátí se ode mě, zlo nepoznám (~nebudu vědět).
KJV A froward heart shall depart from me: I will not know a wicked person . 
LXX ουκ εκολληθη μοι καρδια σκαμβη εκκλινοντος απ εμου του πονηρου ουκ εγινωσκον 
Vulg cor pravum recedet a me malum nesciam 
KB Srdce převrácené odstoupí ode mne, zlého nebudu oblibovati. 
ČEP Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce, nechci mít nic se zlem. 

Ps 101:5  מ�לוֺש�נ�י (מ�ל�ש�נ�י) ב�ס�ת�ר ר�ע�הו אוֺתוֺ א�צ�מ�ית ג�ב�ה-ע�ינ�י�ם ור�ח�ב ל�ב�ב א תוֺ ל א אוכ�ל
πα½ Od pomlouvajících (~orig: od hnětoucího mě 3888, ~ketiv: od lízajících, ~od pomlouvajících) v tajnosti svého 

(~jeho) přítele (~jeho zlo?), jej vyhladím (~zničím, ~vyhubím 6789.1e 'exterminate,annihilate'), pyšných 
(~vysokých) očí a širokého srdce, jím (~jej) nebudu přemožen (~neumožním?, ~nebudu umožněn?, 
~nepřemůžu?, --3201 [niph.imp.], -- LXX: s ním nebudu jíst !, -- Vulg: neumožním).

KJV Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart 
will not I suffer. 

LXX τον καταλαλουντα λαθρα του πλησιον αυτου τουτον εξεδιωκον υπερηφανω οφθαλμω και απληστω 
καρδια τουτω ου συνησθιον 
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Vulg loquentem in abscondito contra proximum suum hunc interficiam superbum oculis et altum corde cum 
hoc esse non potero 

KB Škodícího jazykem bližnímu svému tajně, tohoť vytnu; očí vysokých a mysli naduté nikoli nebudu moci 
trpěti. 

ČEP Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. 
{([:*Leviticus 19:16; :*Přísloví 21:4])}

Ps 101:6  ע�ינ�י ב�נ�א�מ�נ�י-א�ר�ץ ל�ש�ב�ת ע�מ�ד�י ה ל�ך ב�ד�ר�ך ת�מ�ים הוא י�ש�ר�ת�נ�י
πα½ Mé oči ve věrných (~v uvěřených, ~v ověřených) země spočívat (~přestat 7673, ~bydlet 3427) podél mě (~se 

mnou, ~mé stanoviště), jdoucí (--[sing.]) v cestě bezúhonných (~kompletních), on uvolní mě (~osvobodí mě 
8281, ~bude mi ministrovat 8334, ~ovládne mě 8280).

KJV Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect 
way, he shall serve me.   {in a…: or, perfect in the way}

LXX οι οφθαλμοι μου επι τους πιστους της γης του συγκαθησθαι αυτους μετ εμου πορευομενος εν οδω 
αμωμω ουτος μοι ελειτουργει 

Vulg oculi mei ad fideles terrae ut habitent mecum ambulans in via simpliciter hic ministrabit mihi 
KB Oči mé na pravdomluvné v zemi, aby sedali se mnou; kdož chodí po cestě upřímé, tenť mi sloužiti bude. 
ČEP Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v mých 

službách.    {([:*Žalmy 119:63; *Přísloví 22:11])}

Ps 101:7  ל א-י�ש�ב ב�ק�ר�ב ב�ית�י ע ש�ה ר�מ�י�ה ד ב�ר ש�ק�ר�ים ל א-י�כוֺן ל�נ�ג�ד ע�ינ�י
πα½ Nebude bydlet (~nevrátí se) uprostřed mého domu dělající podvod (~zradu), vyslovující (~slovo?) lži 

nebude ustanoven (~nebude upevněn) proti (~naproti) mým očím.
KJV He that worketh deceit shall not dwell within my house: he that telleth lies shall not tarry in my sight. 

{shall not tarry: Heb. shall not be established}
LXX ου κατωκει εν μεσω της οικιας μου ποιων υπερηφανιαν λαλων αδικα ου κατευθυνεν εναντιον των 

οφθαλμων μου 
Vulg non habitabit in medio domus meae faciens dolum loquens mendacium non placebit in conspectu 

oculorum meorum 
KB Nebude bydliti v domě mém činící lest, a mluvící lež nebude míti místa u mne. 
ČEP Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná. Kdo proradně mluví, na oči mi nesmí. 

{([:*Žalmy 5:7 *Žalmy 119:163 *Přísloví 13:5])}

Ps 101:8  ל�ב�ק�ר�ים א�צ�מ�ית כ�ל-ר�ש�ע�י-א�ר�ץ ל�ה�כ�ר�ית מ�ע�יר-י�הו�ה כ�ל-פ ע�ל�י א�ו�ן
πα½ K úsvitům (~k vyhledávajícím 1239) zničím (~vyhladím, ~zahubím) všechny lumpy (~kriminálníky, ~špatné 

zlé, ~nemorální 7563 'morally wrong,wicked,criminal') země vymýtit (~způsobit odseknout) od města (~od probuzení) 
Hospodinova (=Jehova) všechny činy (~pachatele !?, ~konající 6466, ~díla/činy 6467) ničemnosti (~marnosti 
0205 'wickedness,trouble,vanity', ~smutku?, ~idolatrie?).

KJV I will early destroy all the wicked of the land; that I may cut off all wicked doers from the city of the LORD. 
LXX εις τας πρωιας απεκτεννον παντας τους αμαρτωλους της γης του εξολεθρευσαι εκ πολεως κυριου 

παντας τους εργαζομενους την ανομιαν 
Vulg mane perdam omnes impios terrae ut interficiam de civitate Domini universos qui operantur iniquitatem 
KB Každého jitra pléniti budu všecky nešlechetné z země, abych tak vyplénil z města Hospodinova všecky, 

kdož páší nepravost. 
ČEP Každé ráno budu umlčovat všechny svévolníky v zemi, a tak vymýtím z Hospodinova města všechny 

pachatele ničemností.     {([:*Jeremjáš 21:12; :*Přísloví 20:26; :*Zjevení Janovo 21:27])}
 
Inu, jako křesťané můžeme a měli bychom nenávidět nebo aspoň ošklivit si a hanobit zkaženost, 
litovat její nositele, ale pokud jimi jdou nakazit nevinné, i to můžeme nenávidět a potlačovat.
 
To jen Ďábel a jeho synové (a dcery) milují zkaženost a volají o zastavení nenávisti ke zkaženosti.
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Tohle je ovšem již Nový Zákon (Nová Smlouva? Proč to vlastně překlad NS připodobňuje k Lk22:20 ? Nevím...) :
 
Heb 1:8 προς δε τον υιον ο θρονος σου ο θεος εις τον αιωνα του αιωνος ραβδος ευθυτητος η 

ραβδος της βασιλειας σου
KJV But unto the Son he saith , Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is 

the sceptre of thy kingdom.
{righteousness: Gr. rightness, or, straightness}

Vulg ad Filium autem thronus tuus Deus in saeculum saeculi et virga aequitatis virga regni tui 
KB Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, na věky věků, berla pravosti jest berla království tvého. 
ČEP O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého(e) království. 

{(e) var: jeho ([*Žalmy 45:7-*Žalmy 45:8])}

NS avšak o Synovi: ,Tvůj trůn, Bože, je na věky8 věků a žezlo přímosti9 je žezlem tvého10 království. 
{(8) nebo: věčnost (ř. jedn. č.); (9) Slovo [euthytés] se v NS vyskytuje pouze zde. (10) var.: jeho;}

Heb 1:9 ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας ανομιαν δια τουτο εχρισεν σε ο θεος ο θεος 
σου ελαιον αγαλλιασεως παρα τους μετοχους σου

KJV Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed 
thee with the oil of gladness above thy fellows.

Vulg dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem propterea unxit te Deus Deus tuus oleo exultationis prae 
participibus tuis 

KB Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi nepravosti, protož pomazal tebe, ó Bože, Bůh tvůj olejem 
veselé nad spoluúčastníky tvé. 

ČEP Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože (f), Bůh tvůj olejem radosti 
nad všechny tvé druhy.‘                                                           {(f) Bůh }

NS Miloval jsi11 spravedlnost a nenáviděl nepravost12; proto pomazal tě, Bože13, Bůh tvůj olejem 
veselí nad tvé společníky.`Ž 45,7n 
{(11) nebo: Miluješ ... a nenávidíš ... (srv. J 3,16); (12) ř.: bezzákonnost; (13) nebo: Bůh; (x)*Žalmy 45:7n; }

K tomu (a k Mt5:43 dále) je ale důležitá tato pasáž ze Zjevení, a je v kapitole, kárající moderní 
"humanisty" a vlažné ("nemastné-neslané") lidi (církev "Laodicejská" jako "lid jmenující") :
 
Zj 3:19 εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλωσον ουν και μετανοησον
πα½ Já natolik pokud miluji, kárám (~usvědčuji, ~opravuji) a vychovávám (~trestám), buď roztoužený 

tedy a smýšlej jinak (~lituj, ~měj výčitky).
KJV As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.
Vulg ego quos amo arguo et castigo aemulare ergo et paenitentiam age 
KB Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání. 
ČEP Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. 

{([*Přísloví 3:12; *Židům 12:6])}

NS Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání2,5. 
{ (x)*Zjevení 2:5; }

 

παιδευω - "Paideio" od slova "vychovávat děti" nebo "trestat", synonyma...
μετανοησον - "Metanoeson" dle slovníku: "to think differently or afterwards, i.e. reconsider 
(morally, feel compunction)"
 
Zákaz (přiměřených) výchovných trestů není ochrana dětí, ale jejich kažení a ubližování jim v důsledcích, 
a především lži-liberálové tím omezují svobodu a přímost a zpočetňují své řady. 

K tomu ještě přísloví:
 
Pro 29:17   י�ס�ר ב�נ�ךׇ ו�ינ�יח�ךׇ ו�י�ת�ן מ�ע�ד�נ�ים ל�נ�פ�ש�ךׇ
πα½ Disciplinuj (~trestej) svého syna ‹-a› ‹+, aby› způsobil ti odpočinutí a dal potěšení tvé duši.
KJV Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul.
LXX παιδευε υιον σου και αναπαυσει σε και δωσει κοσμον τη ψυχη σου
Vulg erudi filium tuum et refrigerabit te et dabit delicias animae tuae 
KB Tresci syna svého, a přineseť odpočinutí, a způsobí rozkoš duši tvé. 
ČEP Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.    {([*Přísloví 13:24 *Přísloví 23:13])}
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Ale naopak nenávidět světlo a spravedlnost nebo milovat tmu a zkaženost je špatné:
 
J 3:19 αυτη δε εστιν η κρισις οτι το φως εληλυθεν εις τον κοσμον και ηγαπησαν οι 

ανθρωποι μαλλον το σκοτος η το φως ην γαρ πονηρα αυτων τα εργα
KJV And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather 

than light, because their deeds were evil.
Vulg hoc est autem iudicium quia lux venit in mundum et dilexerunt homines magis tenebras quam 

lucem erant enim eorum mala opera 
KB Totoť pak jest ten soud, že světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli světlo; nebo 

skutkové jejich byli zlí. 
ČEP Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich 

skutky byly zlé.         {([*Jan 1:5, *Jan 1:9])}

NS Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože 
jejich skutky byly zlé. 

J 3:20 πας γαρ ο φαυλα πρασσων μισει το φως και ουκ ερχεται προς το φως ινα μη ελεγχθη 
τα εργα αυτου

KJV For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be 
reproved.
{reproved: or, discovered}

Vulg omnis enim qui mala agit odit lucem et non venit ad lucem ut non arguantur opera eius 
KB Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho. 
ČEP Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky 

nevyšly najevo. 
{([*Efezským 5:11-*Efezským 5:13])}

NS Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly 
odhaleny13. 
{(13) ř.: usvědčeny;}

J 3:21 ο δε ποιων την αληθειαν ερχεται προς το φως ινα φανερωθη αυτου τα εργα οτι εν 
θεω εστιν ειργασμενα

KJV But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are 
wrought in God.

Vulg qui autem facit veritatem venit ad lucem ut manifestentur eius opera quia in Deo sunt facta 
KB Ale kdož činí pravdu, jde ke světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou. 
ČEP Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. 
NS Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány 

v Bohu. 
 

Víte, v čem je ten Soud? Že se sami připravují o tu radost ze Světla... (Ještě jiné vysvětlení?)

Lk 16:13 ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον 
ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω 
δουλευειν και μαμωνα μαμωνα

KJV No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he 
will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

Vulg nemo servus potest duobus dominis servire aut enim unum odiet et alterum diliget aut uni 
adherebit et alterum contemnet non potestis Deo servire et mamonae 

KB Žádný čeledín nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebť zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého 
milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně. 

ČEP Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, 
k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ 
{([*Matouš 6:24])}

NS Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, 
jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." 

 

Ti, co chtějí, abyste milovali Mamon a Zvrácenost, chtějí, abyste nemilovali Boha a Přímost.
Protože se to většinou vylučuje, není to jenom o prvním a druhém místě. (Souvisí μαμωνα a μωμος ?) 
Ohledně Majetku - něco jsou Prostředky, a něco jiného je Cíl, a je chyba to nechápat a zaměňovat...
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Toto je poněkud problematická pasáž:
 
Mt 5:43 ηκουσατε οτι ερρεθη αγαπησεις τον πλησιον σου και μισησεις τον εχθρον σου
KJV Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
Vulg audistis quia dictum est diliges proximum tuum et odio habebis inimicum tuum 
KB Slyšeli jste, že říkáno bylo: Milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš nepřítele svého. 
ČEP Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ 

{([*Leviticus 19:18 *Lukáš 6:27-*Lukáš 6:28 *Lukáš 6:32-*Lukáš 6:36])}

NS „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,Budeš milovat svého bližního24 LV19,18 a nenávidět svého nepřítele. 
{(24) ř. [ho plésion] znamená „ten, kdo je blízko, vedle mne". (x)*Leviticus 19:18; }
πα½ 24-NS: Ne, to je omyl a nebezpečná lež. "Bližní" znamená "přítel, příbuzný", možná i "soused" jako ten, kdo vyrostl 
blízko mne, v řečtině i v hebrejštině. (od slova "pást", v řečtině možná "formovat,proplést", že vás pásli nebo formovali spolu) 
I když cizák a útočník přijde dost blízko, ani tak není bližní. Nechápat tento rozdíl je sebevražedná zrada skutečných bližních.

Mt 5:44 εγω δε λεγω υμιν αγαπατε τους εχθρους υμων ευλογειτε τους καταρωμενους υμας 
καλως ποιειτε τους μισουντας υμας και προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υμας 
και διωκοντων υμας

KJV But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, 
and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

Vulg ego autem dico vobis diligite inimicos vestros benefacite his qui oderunt vos et orate pro 
persequentibus et calumniantibus vos 

KB Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátele své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte 
nenávidícím vás, a modlete se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví, 

ČEP Já však vám pravím: Milujte své nepřátele (t) a modlete se za ty, kdo vás (u) pronásledují, 
{(t) var: + žehnejte těm, kdo vás pronásledují, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí (u) var: + hanobí a ([*Exodus 23:4-*Exodus 
23:5; *Přísloví 25:21-*Přísloví 25:22; *Římanům 12:20-*Římanům 12:21])}

NS Já však vám pravím: Milujte své nepřátele,Ex 23,4n; Př 25,21 žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře 
čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 
{ (x)*Exodus 23:4n;*Přísloví 25:21; }

Mt 5:45 οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει 
επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

KJV That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on 
the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

Vulg ut sitis filii Patris vestri qui in caelis est qui solem suum oriri facit super bonos et malos et pluit 
super iustos et iniustos 

KB Abyste byli synové Otce svého, kterýž jest v nebesích; nebo slunci svému velí vzchoditi na dobré 
i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. 

ČEP abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá 
na spravedlivé i nespravedlivé. 
{([*Efezským 5:1])}

NS abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad 
zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 

Protože kdo vás omezuje, ten vás posiluje, vidíte-li protivenství, lépe pochopíte vlastní pozici. 
A ovšem milovat i nepřítele ale neznamená nebránit bližní! I je-li tam psáno "Milujte své Nepřátele", 
není tam ale: "Pomáhejte Nepřátelům proti svým Bližním", to není Láska, ale Zrada.
 

Někdy ale přímá konfrontace nepřináší zamýšlený výsledek a ne každá obrana je správná, protože 
mnohdy jde o vítězství v rovině morální a ne fyzické...
 

Milovat i nepřítele nebo škůdce ale nevylučuje ho zničit mečem, když to je nutné, naopak nebránit 
své bližní před nepřítelem je ďábelské... Celý středověk to křesťané chápali, že se musí bránit 
nájezdům útočníků, a jen díky tomu naše civilizace přežila a vykvetla, dokud ale zrádci nezaseli 
nepochopení a překroucení, abychom se nebránili zničení...
 

Je důležité chápat ten rozdíl: nenávidím špatnost a zlo, ale k jejich pachateli mám opovržení i soucit 
- člověka lze napravit, když ne teď , tak později, ale zlo je třeba zavrhnout...
 

A ovšem, Cizí se Vlastním stane jen sotva, ale leckteré Cizí za Vlastní vstřebat nechceme...
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Co není Nenávist
Je potřeba uvést některé škodlivé omyly a bludy na pravou míru, zde třeba na příkladu:
 

Buzny (zcela nesprávně nazývaní Homosexuálové, ale etymologicky vidím souvislost "buzna" z hebrejského "bůz" 
a znamená to "Opovrženíhodný", ale "sex s člověkem" dělá leckdo a název "homosexuál" v souvislosti se zvrhlými muži se zdá 
sugerovat, že žena není "homo" člověk?!) nejsou společensky ani duchovně prospěšní a jsou zejména proto 
opovrženíhodní, ale nemusím je proto nijak nenávidět, já je spíš lituji, uvrhují tím svou vlastní duši 
(psýché i ducha) do potíží a své tělo znečišťují. Co ale dělají v soukromí, jim sotva lze nařizovat, ale 
pokud jim chci pomoci, mohu a měl bych jim to vyčítat a spravedlivé je před tím (a před nimi) varovat.
Oni nejsou žádoucí, (oni) jsou tolerovaní, pokud neškodí (příliš).
Pokud ale chci ochránit zdravé a přirozené, je potřeba to vytýkat a důrazně varovat, aby tam 
nespadli čistí též. Je správné, když je Prospěšné Podporováno a Neprospěšné Znesnadňováno. 
Pokud se ale Zvrhlí (perverzní) spolčí, aby glorifikovali špatnost a zkaženost a sváděli tak nevinné, 
zejména děti, v Pochodech Zvrhlé Pýchy, nebo pokud tuto Agendu dokonce protlačují do školní 
výuky pro nezralé děti, jsou škodliví a je správné je i nenávidět a bojovat proti nim, ne kvůli nim, ale 
kvůli ochraně nevinných dětí, a tak jako škůdce na poli je redukovat alespoň do míry, kde již opět 
neškodí, v tomto případě zahnáním zpátky do soukromí, vyhnáním z ulic a především ze škol, ale 
pojmem "redukovat" nemyslím žádnou "totální likvidaci", ale "omezení", i to je třeba zdůraznit...
I proto považuji současné zákony v Rusku za zcela spravdlivé v tomto, tedy co si dělají doma nebo 
v klubu v soukromí, je jejich věc, ale propagovat to veřejně, před dětmi zejména, rozhodně nesmí.
A ještě třeba upřesnit - tím nebojuji proti jejich sexuální orientaci, ale proti svádění nevinných.
Transgender není žena, je to m@nster. Žena a muž se liší každou buňkou těla, duší i mozkem, hormony, 
svaly, kostmi. Tvrdit, že se liší jen vnějším vzhledem, co kde přečnívá, je lež a urážka žen i mužů.
 

A na dalším příkladu - pokud Wahhabistický Islám (tedy i jádro ideologie ISIS) propaguje Jihád 
a násilí proti "nevěřícím" i proti jinak-věřícím, je zcela zavrženíhodný a je správné to jasně a nahlas 
říct, ale nositelé této (o)bludné víry jsou politováníhodní tam, kde žijí, ale po zkušenostech, oni se 
postupně rozrůstají, nijak se neintegrují a dál si drží tuto nebezpečnou pověru ve svých ghettech 
a jsou čím dál nebezpečnější, ale vzhledem ke své množivosti a ke své soudržnosti ve jménu 
společného fanatizmu budou zejména nebezpeční, až dosáhnou kritického množství ve společnosti, 
jako se třeba již stalo v Londýně, takže pokud zde ještě tato pohroma (islamisté řečení muslimové) 
není, máme zcela právo se bránit proti jejímu přílivu. A ani útěk před následky jejich přemnožení 
tam, odkud utíkají, arabů z Arábie stejně jako afričanů z Afriky nebo asiatů z Asie (Indie, Pákistán, 
Čína,...), není žádný argument, aby toto přemnožení a následky z něj přenášeli na další kontinenty. 
To není Nenávist, to je Logika.
 

Tedy k     migrujícím   Asiatům, Arabům a Afričanům zejména:
Drsná analogie - pokud nakažený morem utíká před morovou ránou, nemůžete ho přijmout za hradby města, 
protože mu jednak nepomůžete, druhak byste tím ohrozili bližní. "Mor" jsem tu použil jako kauzalitu, vedoucí 
ke smrti, kterou si ten utíkající nese sebou, ale zde je rozdíl jen v tom, jak rychle to působí, a zda kolektivně 
nebo individuálně. Pokud mají "fertility rate" (průměrný počet dětí na jednu matku) větší než tři, směřují 
k ekologické katastrofě, protože tahle planeta není nekonečná, a ta ekologická katastrofa bude čím dál 
nepříjemnější, dokud se zase škodná nevrátí do přiměřených proporcí, takhle velmi obvykle ta Ekologie 
funguje, a lhát, že "My to zvládnem", je jen podlé. Ne, vy to nezvládnete, vy to můžete leda oddalovat v čase 
(a nebo i přibližovat v prostoru) a tím zhoršovat, nebo to můžete redukovat a zastavit, což ale bude drsné (asi 
jako když se na jaře z ovocného stromu ořezávají větve, ale ten se nekácí celý!), nebo to aspoň můžete vykázat 
někam, kde z toho budou menší následky zde... A ovšem větší problém než afričanky jsou muži afričani. 
Přišli sem (dost neskrývaně) uchvátit naše ženy a geneticky znečistit děti našich žen a my muži máme 
zcela právo se nenechat nahradit a zničit, a to i pokud to ženy nechápou... Pro dobro i jejich dětí... 
Zachování Druhu je nejen právo, ale i morální povinnost, a je to zcela v     souladu s     Přírodou  .
 

Křesťanům bych podotknul, že viz Zj 14:6
Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří 
přebývají na Zemi, každému etniku ( εθνος ), národu (kmenu "tribe", listu φυλην ), jazyku (γλωσσαν) 
a shromáždění (lidu, λαον). 
 

Na toto ale musíte ta jednotlivá Etnika, Národy, Jazyky a Shromáždění zachovat, dobře rozdílné 
(specifické) a různorodé, nesmíchat je všechny do jedné stejné břečky... Buďte každý hrdý na své 
etnikum, národ, jazyk a shromáždění, snažte se je očišťovat duchovně, třeba i přijímáním poznání 
a způsobů od lepších etnik, a zachovávat si svou specifičnost, nenechte se vyhubit (asimilovat) 
nebo si někým vsugerovat, že zrovna vás není třeba zachovávat odlišné od všech ostatních, protože 
"stejní" (Equal, zero difference) jsou nahraditelní a zbyteční, vy ale jste a chtějte být jedineční...
To není Nenávist, to je Láska k vlastním a Respekt k ostatním, našim vlastním neubližujícím.
 

Většinou je to ale Tříska a Trám - ti, co dnes umlčují pravdivé hlasy nálepkou o Nenávisti, sami 
nejvíc nenávidí Pravdu i ty, kdo ji říkají, jejich zákoníky jsou HateLegislation, nástroj jejich nenávisti.
Říkáte-li nepříjemnou Pravdu (protože Pravda bývá často nepříjemná, zaslepeným zejména, ale Lež 
lichotí), ptejte se Proč? Chcete pomoci poznat chybu, varovat druhé, nebo jen ublížit bezmocnému?
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Kdo není Bližní ani Bratr
Protože se, na Západě zejména, rozšířila Marxistická (Moses Mordechaj Levi Marx, řečený 
Karl Marx, to znamená "Spoutávající Krále" od מרכס "Spoutávající" a Karl celoevropsky "Král") 
Hereze Egalitářství i v Křesťanství, že prý je každý syn Boží a mají všichni stejnou nekonečnou 
důstojnost (Dignity) a musíme mít ke všem nekonečnou úctu, tak tohle je potřeba vyvrátit důsledně.
Jedná se o nebezpečnou Herezi Zbožštění Člověka a jeho Uctívání...!
 

Jako jeden ze základů křesťanství je Krédo, kde je "jednorozený Syn Boží",  μονογενους , jediný toho 
druhu. Kdo z křesťanů neuznává Krédo, tak toto je ale i v Evangeliu třeba J1:14 , kdo neuznává ani 
Evangelium, není Křesťan... Nelze stavět všechny lidi na roveň Ježíše Krista a-priori...
 

Slovo μονογενους ale v řečtině znamenalo "jedinečný" (unique), jediný toho druhu, zrození tam bylo 
zkomoleno až v latině, viz vysvětlení ve wikipedii, které tam bylo zcenzurováno jako prý zbytečné...
 

Syn Člověka není Syn Boží. Dílo možná, ale Syn v tom smyslu, v jakém je Syn Ježíš Kristus, to ne...
 

Bylo ale namítnuto, že to tak je napsané, třeba v  1J 3, Gal3, spíš vyjímečně, všude jinde je Syn Boží 
Ježíš Kristus.
 

Je tam ale jiné slovo, τεκνον  G5043, ve významech:
1) offspring, children
1a) child 
...
1b2) in affectionate address, such as patrons, helpers, teachers and the like employ: my child 
1b4) children of God ... as especially dear to God
1b5) children of the devil ... those who in thought and action are prompted by the devil, and so reflect his character 
1c1) of anything who depends upon it, is possessed by a desire or affection for it, is addicted to it 
1c2a) thus children of a city: it's citizens and inhabitants
1c3) the votaries of wisdom, those souls who have, as it were, been nurtured and moulded by wisdom 
τεκνιον  G5040
1) a little child
2) in the NT used as a term of kindly address by teachers to their disciples 
 

Není jisté, že tím mysleli děti a ne žáky, chráněnce patronů, drahé milované, nebo ctitele...
A nevztahuje se to v tomto kontextu na všechny, ale jen na věřící, tedy spíš ctitel nebo žák...
 

A je to upřesněno:
1J 3:10 Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo 
nemiluje svého bratra, není z Boha. 
 

Tedy se jím může stát, může jím i přestat být, může být i syn Ďáblův, tedy to není ve smyslu dítě 
jako potomek, jak jej chápeme v moderních jazycích...
 

V Gal3 je  υιοι , kromě jiných významů G5207.1e1) a pupil , a stává se to teprve vírou, takže to je 
odlišné od toho, co se stává narozením... 
Gal 3:26 Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.  
 

Vydírat nás tím, že všichni pohané jsou synové Boží a bránit tak naší obraně před invazí je zrádná 
desinterpretace...
 

Podle většiny jiných míst jsme Dílem nebo Stvořením Božím, podle Evoluce jsme tu byli vypěstováni, 
ale takové Dílo Boží jsou i zvířata nebo rostliny...
 

Takže ještě k migrujícím Arabům a Afričanům. Nejsou naši bratři geneticky (rasově), nejsou naši 
bratři etnicky a národně, nejsou naši bratři ve víře. Jsou to dezertéři, kteří opouští své chudé tam, 
aby si sobecky užívali nezaslouženou prosperitu zde. Sice to jsou také Lidé, ale Plevel i Pšenice jsou 
také obojí rostliny a nemusíme je proto strpět na poli, kam nepatří... Pomáhejme jim tam, kde jsou 
doma, ale tady doma nejsou a ať nejsou!
 

To, že někdo není ani váš bratr ani bližní neznamená, že ho proto máte nenávidět, i on si zaslouží 
Respekt jako zástupce svého Národa a Etnika, i když ho Nemiluji, mohu se nad ním Slitovat, ale 
ne tak, abych náš nebo jeho Národ tím poškozoval. Protože Národ, Etnikum, Jazyk a Společenství 
jsou ty (téměř) věčné Bytosti zasluhující Respekt, a jedinci do té míry, do jaké tyto pomáhají nést.
 

Ale i Evropan i Afričan nebo Arab je pořád ještě zástupce a člen své rasy nebo národa a proto ho 
můžeme respektovat. Miscegenace je ale dědičný hřích, dědičný proto, že se geneticky dědí a nelze 
jej zrušit. Míšenci nejsou ani Evropani, ani Afričani, ti jsou znečištěním genofondu tady i tam. Každá 
žena i muž si musí být vědomi, že pářením s nimi uvrhávají své děti do dědičného hříchu znečištění 
a nejlépe pokud dobrovolně by se toho měli zcela zříct a musí k tomu být vychováváni, že to je tabu, 
a nebo vyvrženi ze Společenství, pokud toho neuposlechnou.
 

Tedy zcela v souladu s křesťanstvím, nenávidím hřích a zlo zničení a znečištění etnik, velice lituji ty, 
kteří ten dědičný hřích v sobě nesou, ale měl bych se velmi snažit, aby ti dosud nevinní tam 
neuvrhávali děti našeho národa, a mám zcela Svobodu Slova i křesťanskou povinnost před tímto 
hříchem varovat, pro Dobro budoucích Dětí i Národů a Etnik...
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https://www.evangnet.cz/bible?b=gal3,23-27
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicene_Creed&oldid=200733797#Greek_text


Anti-semitismus? To, co říkali Židé proti našim bratrům ve víře, skoro-bratrům lingvisticky, Rusům 
a dalším Slovanům a proti Bílým lidem obecně, přesně to můžeme říkat o těchto synech Ďábla my. 
 

Zkažení Židé jsou Goim (to znamená "Pyšní") v Písmu, Zion (to znamená "Šelma") je Šelma ve Zjevení.
Oni nejsou Semité, jsou synové Lži... Semité jsou Arabové v Levantu...
 

Někomu ubližovat je špatné, někoho pomlouvat v tajnosti je také špatné, ale zcela otevřeně mluvit 
o tom, kdo šíří zkaženost, kdo způsobuje války, kdo vykořisťuje národy, kdo ovládá vládce světa, kdo 
způsobuje omezování svobody mluvit pravdu a zároveň šíří lži, to můžeme a měli bychom...
 

Nejsou to ale všichni židi, polovina z nich je spravedlivých, ale svým členstvím v této zlé a zkažené 
skupině proti Bohu a proti Civilizaci kryjí ty, kteří jsou spolčeni v různých Syndikátech 
a Synagogách, kteří mají Kartel proti nám... 
Oni se toho ale etnicky mohou zříct, když geneticky (rasově) i lingvisticky jsou jedni z nás, když 
ashkenazi jsou potomci otomanů a slovanů, stačí, aby se přestali hlásit k identitě této zlé a zkažené 
víry proti Bohu.
 

Symbolicky přestali být vyvolený národ při smetení Bar Koziba (to je "Syn Lži") Revoltě, neboť zrádný 
rabín jej přejmenoval na Bar Kokhba (to je "Syn Hvězdy" ✡). 600,000 jich Mojžíš přivedl, 600,000 jich 
Bůh rukou Římanů zase smetl, když odmítli jeho další cestu do Království Božího s Křesťanstvím 
a místo toho si napsali vlastní zlé a zkažené Mišnu a Talmud... Dnešní Židé nejsou Vyvolený Národ.
 

Marxismus a neo-marxismus je egalitářský blud a zlá zkaženost. Ale většinu dalších zkažeností tady 
tito synové Ďábla a Lži založili, od Feminismu až k Transgender, hnusný kýč v Umění, otroctví, 
míšení ras a přivedení migrantů, žido  -  bolševiky   v Rusku, neo-communists ("Democrats") v USA, 
kteří již dávno nejsou strana Kennedyho, jsou strana bolševických komunistů...
Talmud byl zlý, špatný a zkažený, tedy ďábelský, ale Marxismus není o mnoho lepší...
 

Globalisté jsou Cizáci a Nepřátelé všech Národů. Je to opět Internacionální Komunismus, vláda 
nevolených Byrokratů, jen převlečený do jiného názvu - měnit názvy oni umí dobře... A to, že nyní 
Globalisté v další generaci jsou i z jiných etnik, neznamená, že by proto byli lepší...
 

Google, Twitter, Facebook a další, paláce zlých oligarchů, již skoro udusily svobodnou komunikaci 
Emailem a ve Fórech, již začínají dusit svobodný web mimo tyto zlé paláce... Ty, kdo říkají Pravdu, 
blokují, ty, kdo Lžou, zesilují a podsouvají netušícím. Zlé jsou v tom, že vás omezují do Bublin, 
blokují jinou komunikaci, filtrují vám zprávy, ale náramně zesilují zbrklé žvanění i řev digi-davu.
(Z nich (G,T,F,o) Twitter zřejmě není židovský zcela?, ale není to proto méně zkažené...)

V knize Může být katolík antisemitou? z roku 1893 jen s moderní předmluvou se dobře píše, v jakém 
smyslu můžeme a měli bychom jako křesťané být anti-semité, ale je k tomu potřeba dodat, že v té 
době ještě nebyl rozšířen Marxismus a Equaliety, Kalergi a PanEuropa, a před tím, než T.Herzl 
a jeho Banda (Bund) a Konspirace (World Jewish Congress) způsobili vyhnání části Židů do Izraele, ale 
že v té době stejně jako dnes Lichva, Kartely a Cenzura (uchvácením téměř všeho Tisku a Médií) 
škodí i našim nevěřícím bratrům a i oni se těmto špatnostem mohou chtít bránit...
(Třeba všechny černě i bíle zvýrazeněné části citující Talmud z odstavce 23 v té knize platí 
v přesném opaku, je tam vyměněn Bůh a Ďábel, místo odebere vládu tam je navrátí vládu, kterou 
zatím ještě mají, a jsou tam navzájem zaměněny židovská a křesťanská víra v prorokování 
budoucnosti... Inu, jsou to synové Lži...) 
 

Není to žádná výzva k Násilí, ale je to výzva k odmítnutí plodů Lži a Spolčení proti nám, a to 
nehledě na to, kdo je nyní nese, a jen částečně s ohledem na to, kdo a proč je zasadil...
 

Talmud byl zlý a ďábelský, ale Marxismus a Rovnostářská Lež (Equaliety) je zkažená a ďábelská je 
rovněž, a pokud jste ateista a tyto kategorie nepřijímáte, tak je proti Evoluci a Zachování Druhů 
a nechápat včas, že jste na straně těch, které chtějí vyhubit, vskutku není prozíravé...
 

Ale tyhle zlé Ideologie, Talmudismus i Marxismus a Kalergismus, nezničíte tím, že byste se mstili 
jednotlivým jejich nositelům, spíš naopak byste to Zlo posilovali. Nevyzývám k Násilí a ani vy to 
nedělejte, vyzývám k Důraznému Odmítnutí zlých a špatných Ideologií, ale i k podpoře našich lidí 
namísto (((Globálních Kartelů))) - přemýšlejte víc, koho podporujete svými volbami a nákupy...
 

Které jsou zlé a špatné Ideologie? Ty, které jsou proti Křesťanství i Duchovnu a proti Bohu (což ale 
neznamená, že by se nemělo kritizovat nešvary a hereze Církevních hodnostářů), které jsou proti 
Přírodě, Evoluci a zachování Druhů, které jsou proti věčným Bytostem Národů, Etnik a Jazyků, 
které jsou proti Morálce obhajující Zkaženost, proti místním Dělníkům obhajující Globální Oligarchy 
a Migraci levné pracovní síly, proti Svobodě Slova obhajující Cenzuru lepením lživých Nálepek 
Nenávisti. Především pozor na ty, kteří umlčují varující hlasy nebo odvracejí vaši pozornost jinam 
k banalitám, zatímco vás vedou k Propasti.
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