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LÁSKA SVATÝCH (J 17,24-26) 
Křesťanská zralost XIV. 

 

Dnes si ukážeme, kde se bere Boží láska, jak máme Boží lásku 

rozhojňovat, tedy jak jako křesťané máme růst v lásce a nakonec se 

zastavíme u toho, kde Boží láska dochází svého naplnění. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
1Toto Ježíš pověděl, pozvedl své oči k nebi a řekl: „Otče, přišla hodina. Oslav svého Syna, aby 
Syn oslavil tebe, 2tak jako jsi mu dal moc nade vším tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal 
život věčný. 3Toto pak je život věčný, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého 
jsi poslal, Ježíše Krista. 4Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil, 
abych ho vykonal. 5A nyní ty, Otče, oslav mě u sebe slávou, kterou jsem u tebe měl dříve, než 

byl svět. 6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě jsi je dal, a tvoje 
slovo zachovali. 7Nyní poznali, že všechno, cokoliv jsi mi dal, je od tebe, 8neboť slova, která jsi 

mi dal, jsem předal jim a oni je přijali. Doopravdy poznali, že jsem od tebe přišel, a uvěřili, že ty 
jsi mě poslal. 9Já prosím za ně, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji – 10a 

všechno tvé je mé a co je tvé, je mé – a v nich jsem oslaven. 11Už nejsem ve světě, ale oni ve 
světě jsou a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli 
jedno tak jako my. 12Když byli se mnou, zachoval jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal, a 

ochránil jsem je, a žádný z nich nezahynul, kromě syna zahynutí, aby se naplnilo Písmo. 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. 24Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou, kde jsem já, 
aby hleděli na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před založením světa. 

25Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito poznali, že jsi mě poslal. 
26A dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla 

v nich a já v nich.  
Otázky ke kázání:  

1. Kde můžeme poznat Boží lásku? 

2. Jakým způsobem máme svědčit o Pánu Ježíši Kristu? 

3. Jak si máme prokazovat lásku navzájem? 
 



 

 

I. KRISTUS VE SLÁVĚ 

 Co je zdrojem Boží lásky? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 17,5; 2K 3,18; 1J 3,1-3; Ž 17,15; Ef 5,14; Mt 22,30; J 13,34-25 
 

II. KRISTUS VE SVĚTĚ 

 Jak rosteme v Boží lásce? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 3,16; 1K 13,1; 2Tm 2,24-26;  
 



 

 

III.  KRISTUS V NÁS 

 Kde Boží láska dochází svého naplnění? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,16; 1J 4,7-8; Fp 1,9-11; 1J 4,18; Mt 28,18-20 
 

  

 

 
   AURA, AUTA, CANASTA, DELFÍNI, 

DĚLOHY, DXVI, ELSA, ENGRAM, 

EPIGRAM, EURO, HNĚV, KAFR, 

LATA, LÍVANEC, LOOK, MORFIUM, 

MUSLIM, NÁKAZA, NEOTESANEC, 

OÁZY, OCÚN, OČERŇOVAT, 

OLOUPIT, PROSO, PŘIPSAT, 

PŘÍSAVKY, PŘÍTRŽ, PUMA, 

RESPEKT, ŘASA, SETI, SKRÝŠ, 

SMRAĎOCH, SVIT, TLACHY, ÚTES, 

VÝKRES, ZÁPLETKA, ZÁRUKA, 

ZRODY 

Osmisměrka 

Tajenka 1J 4,18 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,24-26).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení P. 

Petrecký, památka P. Růžička, chvály B. Šedivá.  

 

 

Čína: Nová legislativní úprava týkající se náboženství 

1. února byla v Číně zveřejněna nová legislativní úprava týkající se náboženství. 

Zákon má celkem šest oddílů a 41 paragrafů. Všichni náboženští vedoucí a 

organizace podle něj musí projevovat bezvýhradnou oddanost čínské 

komunistické straně. Dlouhá léta čínský režim náboženské organizace kontroloval 

a sledoval. Za prezidenta Si Ťin-pchinga začaly být státní intervence mnohem 

hmatatelnější. Straně byla přidělena vedoucí úloha ve vztahu ke všem 

náboženským organizacím. Z budov jsou odstraňovány náboženské symboly a 

jsou nahrazovány vlajkami a portréty prezidenta Si. 

Nová pravidla také významně omezují komunikaci mezi místními křesťanskými 

společenstvími a zahraničními organizacemi. Křesťanské organizace po celém 

světě shromažďují zdravotnický materiál ve snaze pomoci Číně v boji s 

propuknutím epidemie nového koronaviru. Nedávno byla jedna taková dodávka 

zabavena a křesťan, který zásilku obdržel, byl pozván „na čaj“ – což je eufemismus 

používaný pro výslech spojený se zastrašováním. 

Navzdory hrozbám čínští křesťané ve Wu-chanu hledají způsoby, jak lidem v 

krizové situaci přinést poselství pokoje a naděje. Někteří rozdávají ochranné 

roušky na ulicích, zatímco s kolemjdoucími hovoří o své víře. Jiní šíří povzbudivé 

poselství prostřednictvím videí a audiozáznamů. 

 

 

 
 

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 

Koloským 3,14 


