
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

JEDNOTA SVATÝCH (J 17,20-23) 
Křesťanská zralost XIII. 

 

Položíme si dnes několik jednoduchých otázek, na kterých si vysvětlíme, 

kdo je povolán k jednotě, co je jednota, proč je jednota tak důležitá a jak 

ji máme zachovávat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
13Nyní jdu tedy k tobě a toto říkám ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14Dal jsem jim 

tvé Slovo a svět je nenáviděl, protože nejsou ze světa, stejně jako já nejsem ze světa. 
15Nežádám, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze světa, stejně jako já 

nejsem ze světa. 17Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. 18Jako jsi poslal mě do světa, i já 
jsem je poslal do světa. 19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli posvěceni pravdou. 

20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo, 21aby všichni 
byli jedno, jako ty Otče ve mně, a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi 

mě poslal. 22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno právě tak, jako my 
[jsme] jedno, 23já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalosti v jedno, aby svět 

poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je právě tak, jako sis zamiloval mne. 
  

Otázky ke kázání:  

1. Co je vzorem pro jednotu Kristovy církve? 

2. O čem svědčí jednota křesťanů tomuto světu? 

3. Jak se bude jednota projevovat v místní církvi? 
 

I. KOHO SE JEDNOTA TÝKÁ? 

 Kdo je Kristův učedník? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 1,15; 1K 15,6; J 1,11-13; J 3,3; J 9,35; J 20,27; J 10,27;  
 



 

 

II. CO JE JEDNOTA? 

 Na čem je postavená jednota křesťanů? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 12,4-5; 2K 6,14; Ef 4,3 
 

III. PROČ MÁME JEDNOTU ZACHOVÁVAT? 

 Jak se projevuje jednota církve navenek? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 3,17; 1J 4,14;  
 



 

 

IV.  JAKÝMI PROSTŘEDKY JEDNOTU ZACHOVÁVAT? 

 V čem je sláva, kterou dal Otec Synovi? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 14,23-24; J 13,24-25; 1K 13,4-7; Ga 6,1-2; Mt 5,23-24; Ko 3,13-15 
 

  

 

 
   AKLÉ, AVENIN, AVIA, BĚHY, 

BEZRUKOST, CANSAS, CVRČEK, 

ČEST, DEGU, DÍRA, DODÁVAT, 

DOSTIHY, DRES, ELSA, EVOLUTION, 

FETY, HNILOBA, IONTY, KÁDĚ, 

KOLT, MAPA, MILNÍK, OLTÁŘE, 

OMLUVA, ORAVA, OTEC, PRUTY, 

RASA, REBEL, RELÉ, SEKURA, 

SHOZ, SICHA, STVRZENKA, 

TEMNOTY, TERASA, TLAČENICE, 

TOTEM, UPÍT, VANA, VIRY, VSUN, 

ŽLEB 

Osmisměrka 

Tajenka Ef 4,13 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,20-23).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání P. Borovanský, vedení M. 

Nutil, památka A. Vondruška, chvály B. Šedivá.  

 

 

 

 

Nigérie: Unesený pastor byl zavražděn 

Lawana Andimiho, vedoucího představitele Nigerijské křesťanské asociace a 

pastora společenství Církve bratří 20. ledna zavraždili teroristé z Boko Haram. 

Pastor Lawan byl 3. ledna unesen při razii ve městě Michika. Krátce poté únosci 

zveřejnili video, ve kterém pastor hovoří o své víře v Boží svrchovanost, navzdory 

situaci, ve které se ocitl. Rodině vzkázal následující: „Bůh je stále živý… Neplačte, 

nestrachujte se, děkujte Bohu za všechno.“ O jeho smrti se veřejnost opět 

dozvěděla z videa, zaslaného stejnému novináři. Na videu teroristé uřezávají 

hlavy pastoru Lawanovi a blíže neidentifikovanému vojákovi. 

F. Brobbel, ředitel kanadského Hlasu mučedníků, v reakci na zprávu připomněl 

svědectví pastora Lawana. „Jeho život nepřišel nazmar. To, co nepřítel zamýšlel k 

zlému, bude použito k Boží slávě. Dnes truchlíme, zítra se budeme radovat.“ 

Nigerijská křesťanská asociace v reakci na vraždu vyhlásila tři dny modliteb a 

půstu. Mluvčí ujistil veřejnost, že organizace udělala všechno, co bylo v jejich 

silách, aby zajistila pastorovo propuštění. Bez podpory armády jiné možnosti 

neměli. CAN naléhá na vládu, aby přijala veškerá nezbytná opatření k ochraně 

životů nigerijských křesťanů. 

 

 

 
 

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 

Efezským 4,3 


