
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

ZACHOVÁNÍ SVATÝCH (J 17,9-12) 
Křesťanská zralost X. 

 

V našem dnešním textu Ježíš pokračuje v modlitbě za své učedníky. 

Nejprve specifikuje, za koho se modlí, a potom se modlí za to, aby jeho 

učedníci byli zachováni až do konce. Modlí se za to, aby je Otec zachoval 

až do konce a ukazuje, že stejně tak je i on sám zachovává a chrání.    
 

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.  3A toto je život věčný, aby poznávali 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. 

  

Otázky ke kázání:  

1. Proč svět nemůže oslavit Krista? 

2. Jak je Ježíš oslaven v lidech, které mu Otec dal? 

3. Jakými prostředky Bůh zachovává svaté až do konce? 
 

ÚVOD 

 Proč musí proměna začínat v srdci? 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,5; Tt 1,15-16; Mt 7,23 



 

 

 

I. JEŽÍŠ SE MODLÍ ZA SVŮJ LID 

 Proč se Ježíš nemodlí za svět? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 17,2.6.8; J 1,10.12; J 3,36; J 3,16; J 12,32.47; J 14,17; J 15,18-19; J 10,11.14-15.26-28; J 

5,22-23; Ef 1,6 
 

II. BŮH OTEC ZACHOVÁVÁ SVŮJ LID 

 Co je cílem zachování svatých ve světě? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 6,23; Mt 27,46; Sk 1,3; J 17,10; J 17,15.12.17; J 14,13-14.26; J 20,31; Ř 10,13; Sk 16,31; 

1K 5,4; 1K 6,11; Ef 5,20; Ko 3,17; 2Te 3,6.12; 1J 3,23; Ef 4,3; J 17,23 



 

 

 

III. JEŽÍŠ ZACHOVÁVÁ SVŮJ LID 

 Proč je součástí ujištění také varování? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Lk 22,32; J 6,37-39; Ef 2,8-10; Ef 4,1; Iz 66,2; J 10,27-30 
 

  

 

 
   ABOLITION, ADAT, APAČ, ARAB, 

ATOL, AUTO, BASY, BOUT, BREPTY, 

CESIUM, DENS, DISPEČINK, FAUL, 

HLEN, CHLÉB, KÁRA, KIRA, KLIH, 

KOLO, KVINTETO, LAOS, LÉKÁRNA, 

LÉKY, META, MÍCHA, OBLÁ, ODÉR, 

OKOLKY, OKRY, PEVNĚ, POMSTA, 

POUK, POVLÉCI, RÁMĚ, RECEPTY, 

ROVY, RVÁČ, SIESTA, SOUZVUK, 

SYNA, SYNEK, TMELITI, TORBA, 

TRUC, UKLIDNIT, UNIE, VOLITEL, 

ŽONGLÉR 

Osmisměrka 

Tajenka Fp 2,2 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,9-12).  

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

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

Sobota 25. ledna Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby,  hotel 

Krystal, téma Boží láska. Přihlašujte se na stránkách Reformace.cz. 

  

 

 

Čína: Pastor Wang I odsouzen k devíti letům odnětí svobody 

Jedná se zřejmě o nejdelší trest odnětí svobody vyměřený vedoucímu podzemní 

církve za posledních více než deset let. Pastor Wang I ze společenství Early Rain 

Covenant Church (Časný déšť) byl odsouzen k devíti letům za mřížemi na základě 

usvědčení z „podněcování k podvracení státní moci“ a „nezákonného podnikání“. 

(Podnikáním se rozumí tisk a distribuce křesťanských knih v rámci společenství.) 

Soud s pastorem Wangem proběhl v utajení 26. prosince, rozsudek byl vynesen 30. 

prosince. Kromě odnětí svobody byla pastorovi vyměřena pokuta dosahující v 

přepočtu téměř 160 tisíc korun a také byl na tři roky zbaven veškerých politických 

práv. „Jedná se o učebnicový příklad nespravedlivého náboženského pronásledování 

mírumilovného kazatele čínské reformované církve,“ poznamenal Bob Fu, prezident 

ChinaAid. Co se týče mnoha zbývajících členů společenství ‚Časný déšť‘ (konkrétně 

těch z nich, kteří nebyli uvězněni), nedávno jim bylo nařízeno, že se musí pětkrát 

denně hlásit na policii. Navzdory přísnému režimu a nejrůznějším formám útlaku se 

členové společenství nepřestali společně scházet a snaží se Bohu sloužit ze všech sil. 

 

 

 

 
 

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 

Efezským 4,3 


