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„Aby všichni byli jedno“ 

STUDIUM BIBLE IV.Q2018 - verše         
„Aby všichni byli jedno“ Týden od 14.10. do 20.10. 

 

� Texty na tento týden – J 17:1–26; 1J 5:19; J 13:18–30; J 5:20–23; Mk 9:38–41; Zj 18:4; 1J 2:3–6 
 

� Základní verš 
„Neprosím však jen za n�, ale i za ty, kte�í skrze jejich slovo ve mne uv��í; aby všichni byli jedno jako ty, 
Ot�e, ve mn� a já v tob�, aby i oni byli v nás, aby tak sv�t uv��il, že ty jsi m� poslal.“ (J 17:20.21) 
 

   Jan nám p�ináší pohled na Ježíšovy obavy ve chvíli, kdy už se na obzoru hroziv� rýsovala zrada a smrt.    
V p�ti d�ležitých kapitolách (J 13–17) evangelista zaznamenává Ježíšova slova, která vrcholí pasáží nazý-
vanou „velekn�žská modlitba“ (J 17). 
   „Je to vhodné ozna�ení, protože náš Pán v této modlitb� p�ipravuje sama sebe na ob�tování, ve kterém 
vystupuje sou�asn� jako ob�� i kn�z. Zárove� je to modlitba za ty, za n�ž p�ináší svou ob�� – za u�edníky 
p�ítomné ve vrchní síni a za ty, kte�í následn� uv��í prost�ednictvím jejich sv�dectví.“ (BRUCE, F. F., The 
Gospel of John, Grand Rapids: Eerdmans, 1983, str. 328) 
   V centru této modlitby zaznívají Ježíšova obavy o jednotu jeho u�edník� a o jednotu t�ch, kte�í v n�ho 
uv��í pozd�ji. To je klí�ový motiv Ježíšovy modlitby: „Za n� prosím. Ne za sv�t prosím, ale za ty, které jsi 
mi dal, nebo� jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven.“ (J 17,9.10) 
   Žádná smysluplná diskuze o jednot� církve a o naší jednot� v Kristu nem�že být úplná bez podrobného 
zkoumání této modlitby. Za co se Ježíš modlil, ke komu se modlil a co jeho modlitba znamená pro nás 
dnes? 
 

� Týden ve zkratce: 

- Ježíš se modlí za sebe 
- Ježíš se modlí za u�edníky 

- Ježíšova modlitba za budoucí u�edníky 
- Jednota mezi k�es�any 
- Víra sdílená v lásce 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 14. �íjna – Ježíš se modlí za sebe 
J 17:1-5  „1Po t�ch slovech Ježíš pozvedl o�i k nebi a �ekl: „Ot�e, p�išla má hodina. Oslav svého Syna, 
aby Syn oslavil tebe, 2stejn� jako jsi u�inil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu sv��il, 
dal jim: život v��ný. 3A život v��ný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi 
poslal, Ježíše Krista. 4Já jsem t� oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi sv��il. 5A nyní ty, 
Ot�e, oslav mne svou slávou, kterou jsem m�l u tebe, d�íve než byl sv�t..“ 
J 17:6-26  „6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze sv�ta dal. Byli tvoji a mn� jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 
7Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; 8nebo� slova, která jsi mi sv��il, dal jsem jim a oni je p�ijali. Vpravd� 
poznali, že jsem od tebe vyšel, a uv��ili, že ty jsi m� poslal. 9Za n� prosím. Ne za sv�t prosím, ale za ty, které jsi mi dal, 
nebo� jsou tvoji; 10a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. 11Již nejsem ve sv�t�, ale oni jsou ve sv�t�, 
a já jdu k tob�. Ot�e svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nech� jsou jedno jako my. 12Dokud jsem byl s nimi, 
zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, krom� toho, který byl 
zavržen, aby se naplnilo Písmo. 13Nyní jdu k tob�, ale toto mluvím ješt� na sv�t�, aby v sob� m�li plnost mé radosti. 14Dal 
jsem jim tvé slovo, ale sv�t k nim pojal nenávist, pon�vadž nejsou ze sv�ta, jako ani já nejsem ze sv�ta. 15Neprosím, abys 
je vzal ze sv�ta, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze sv�ta, jako ani já nejsem ze sv�ta. 17Posv�� je pravdou; tvoje 
slovo je pravda. 18Jako ty jsi mne poslal do sv�ta, tak i já jsem je poslal do sv�ta. 19Sám sebe za n� posv�cuji, aby i oni 
byli vpravd� posv�ceni. 20Neprosím však jen za n�, ale i za ty, kte�í skrze jejich slovo ve mne uv��í; 21aby všichni byli 
jedno jako ty, Ot�e, ve mn� a já v tob�, aby i oni byli v nás, aby tak sv�t uv��il, že ty jsi m� poslal. 22Slávu, kterou jsi mi 
dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 23já v nich a ty ve mn�; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a 
sv�t aby poznal, že ty jsi m� poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 24Ot�e, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou 
tam, kde jsem já; a� hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, nebo� jsi m� miloval již p�ed založením sv�ta. 
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PÁ 19. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

P�e�ti si kapitolu „Nezm�nitelná Boží v�le“ v knize Velké drama v�k�. 
   „P�estože Církev adventist� sedmého dne je celosv�tovou církví s mnoha místními sbory, adventisté se 
nepovažují za univerzální (všeobecnou) Kristovu církev. Univerzální církev je mnohem širší než jakákoliv 
denominace. Je viditelná a zárove� neviditelná, protože ji tvo�í ti, kte�í v��í v Ježíše a následují ho. Tento 
konkrétní teologický problém se vystup�uje, když vezmeme v úvahu odpadnutí mezi k�es�any, které je tak 
bolestn� zobrazeno v knize Zjevení. �istá církev ze Zjevení 12 je dána do kontrastu s „nev�stkou“ ve Zje-
vení 17, velkým m�stem Babylonem, který je zase v kontrastu s nev�stou Beránka, svatým m�stem, novým 
Jeruzalémem ze Zjevení 21 a 22. V prvním století mohla být univerzální církev pom�rn� viditelná. Mnohem 
t�žší a složit�jší bylo ji vid�t nap�íklad b�hem st�edov�ku. 
   Adventisté proto neomezují koncept pravé Boží církve na svou vlastní denominaci a ani ji automaticky 
nerozši�ují na ostatní k�es�anské církve. Pravou Boží církev tvo�í ti jednotlivci, kte�í skute�n� v��í v Boha. 
B�h je zná. Adventisté však zárove� prohlašují, že jsou viditelným poz�statkem Božího lidu na konci �asu, 
o kterém se hovo�í ve Zjevení 12,17 a v kapitolách 12–14. Tento poz�statek má místní i univerzální charak-
ter (Zj 2,24 a 12,17).“ (MUELLER, Ekkerhardt, The Universality of the Church in the New Testament“      
v Ángel 
Manuel Rodríguez, ed., Message, Mission, and Unity of the Church. Silver Spring, MD.: Biblical Research 
Institute, GC SDA, 2013, str. 37) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Pro� je pro naši církev tak d�ležité napln�ní Ježíšovy modlitby z J 17? Co nám zjevuje Ježíšova touha po 
jednot� rané církve o tom, co si p�eje pro naši církev dnes? 
 

2. Spolupracuje váš místní sbor s jinými k�es�any na �ešení konkrétních spole�enských problém�? Jaké        
s tím máte zkušenosti? Jak m�žete s jinými k�es�any spolupracovat, aniž byste se zpronev��ili pravdám, 
kterým v��íte? 
 

3. Jak rozumíte myšlenkám z následujícího citátu z knihy Velký spor v�k�? Jak m�žeme tyto myšlenky usku-
te��ovat? „Kdyby formální následovníci Ježíše Krista p�ijali zv�st, která vychází z Božího slova, dosáhli by 
jednoty, o niž se modlil Pán Ježíš a kterou apoštol ozna�il za ‚jednotu Ducha ve svazku pokoje‘. ‚Jedno t�lo 
a jeden Duch, k jedné nad�ji jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden k�est‘ (Ef 4,3–5)“. (GC 379; 
VDV 251) 
Ef 4:3-5  „3A usilovn� hle�te zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 4Jedno t�lo a jeden Duch, k jedné nad�ji 
jste byli povoláni; 5jeden je Pán, jedna víra, jeden k�est.“ 
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J 3:16  „Nebo� B�h tak miloval sv�t, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v n�ho v��í, nezahynul, ale m�l život 
v��ný.“ 
J 10:15  „Tak jako m� zná Otec a já znám Otce. A sv�j život dávám za ovce.“ 
 

ST 17. �íjna – Jednota mezi k�es�any 
Mk 9:38-41  „38Jan mu �ekl: „Mist�e, vid�li jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi 
nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ 39Ježíš však �ekl: „Nebra�te mu! Žádný, kdo u�iní 
mocný �in v mém jménu, nem�že mi hned nato zlo�e�it. 40Kdo není proti nám, je pro nás. 41Kdokoli vám 
podá �íši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nep�ijde o svou odm�nu.““ 
J 10:16  „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ov�ince. I ty musím p�ivést. Uslyší m�j hlas a bude jedno 
stádo, jeden pastý�.“ 
Zj 13:1-17  „1Tu jsem vid�l, jak se z mo�e vyno�ila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na t�ch rozích deset 
královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem vid�l, byla jako levhart, její nohy jako tlapy 
medv�da a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i tr�n i velikou moc. 3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtel-
n� ran�ná, ale ta rána se zahojila. A celá zem� v obdivu šla za tou šelmou; 4klekali p�ed drakem, protože dal té šelm� 
svou moc, a klekali také p�ed šelmou a volali: „Kdo se m�že rovnat té dravé šelm�, kdo se odváží s ní bojovat?“ 5A bylo 
jí dáno, aby mluvila pyšn� a rouhav� a m�la moc po �ty�icet dva m�síce. 6A tak otev�ela ústa a rouhala se Bohu, jeho 
jménu i jeho p�íbytku, všem, kdo p�ebývají v nebi. 7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvít�zila. 
Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; 8budou p�ed ní klekat všichni obyvatelé zem�, jejichž jména 
nejsou od stvo�ení sv�ta zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. 9Kdo má uši, slyš! 10Kdo má jít do zajetí, 
p�jde do zajetí. Kdo má zem�ít me�em, musí me�em zem�ít. Te� musí Boží lid osv�d�it trp�livost a víru. 11Vtom jsem vid�l 
jinou šelmu, jak vyvstala ze zem�: m�la dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12Z pov��ení té první šelmy vykoná-
vá veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali p�ed první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.       
13A �iní veliká znamení, dokonce i ohe� z nebe nechá p�ed zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo jí dáno d�lat znamení ke cti 
první šelmy a svád�t jimi obyvatele zem�; rozkazuje obyvatel�m zem�, aby postavili sochu té šelm�, která byla smrteln� 
zran�na me�em, a p�ece z�stala naživu. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala 
rozkaz, že zem�ou všichni, kdo p�ed ní nepokleknou. 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, 
aby m�li na pravé ruce nebo na �ele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není ozna�en jménem té šelmy nebo 
�íslicí jejího jména.“ 
 

�T 18. �íjna – Víra sdílená v lásce 
J 13:34.35  „34Nové p�ikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se 
milujte navzájem. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji u�edníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ 
J 17:3  „A život v��ný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ 
1J 2:3-6  „3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho p�ikázání. 4Kdo �íká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho 
p�ikázání nezachovává, je lhá� a není v n�m pravdy. 5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravd� v n�m láska Boží dosáhla 
svého cíle. Podle toho poznáváme, že v n�m jsme. 6Kdo �íká, že v n�m z�stává, musí žít tak, jak žil on.“ 
J 14:15.21  „15Milujete-li mne, budete zachovávat má p�ikázání; … 21Kdo p�ijal má p�ikázání a zachovává je, ten m� 
miluje. A toho, kdo m� miluje, bude milovat m�j Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.““ 
1J 5:2.3  „2Podle toho poznáváme, že milujeme Boží d�ti, když milujeme Boha a jeho p�ikázání zachováváme. 3V tom je 
totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho p�ikázání; a jeho p�ikázání nejsou t�žká.“ 
Lv 19:18  „Nebudeš se mstít syn�m svého lidu a nezanev�eš na n� , ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. 
Já jsem Hospodin.“ 
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25Spravedlivý Ot�e, sv�t t� nepoznal, ale já jsem t� poznal a také oni poznali, že jsi m� poslal. 26Dal jsem jim poznat tvé 
jméno a ješt� dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mn�, a já abych byl v nich.““ 
J 2:4  „Ježíš jí �ekl: „Co to ode mne žádáš! Ješt� nep�išla má hodina.““ 
J 7:30  „Tehdy se ho cht�li zmocnit; ale nikdo na n�j nevztáhl ruku, nebo� ješt� nep�išla jeho hodina.“ 
J 8:20  „Ta slova �ekl v síni pokladnic, když u�il v chrám�. Ale nezatkli ho, protože dosud nep�išla jeho hodina.“ 
J 12:23  „Ježíš jim odpov�d�l: „P�išla hodina, aby byl oslaven Syn �lov�ka.““ 
J 13:1  „Bylo p�ed velikono�ními svátky. Ježíš v�d�l, že p�išla jeho hodina, aby z tohoto sv�ta šel k Otci; miloval své, 
kte�í jsou ve sv�t�, a prokázal svou lásku k nim až do konce.“ 
J 16:32  „Hle, p�ichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale 
nejsem sám, nebo� Otec je se mnou.“ 
 

PO 15. �íjna – Ježíš se modlí za u�edníky 
J 17:17-19  „17Posv�� je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18Jako ty jsi mne poslal do sv�ta, tak i já jsem je 
poslal do sv�ta. 19Sám sebe za n� posv�cuji, aby i oni byli vpravd� posv�ceni.“  
J 17:9-16  „9Za n� prosím. Ne za sv�t prosím, ale za ty, které jsi mi dal, nebo� jsou tvoji; 10a všecko mé je tvé, a co je tvé, 
je moje. V nich jsem oslaven. 11Již nejsem ve sv�t�, ale oni jsou ve sv�t�, a já jdu k tob�. Ot�e svatý, zachovej je ve svém 
jménu, které jsi mi dal; nech� jsou jedno jako my. 12Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi 
dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, krom� toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. 13Nyní jdu        
k tob�, ale toto mluvím ješt� na sv�t�, aby v sob� m�li plnost mé radosti. 14Dal jsem jim tvé slovo, ale sv�t k nim pojal 
nenávist, pon�vadž nejsou ze sv�ta, jako ani já nejsem ze sv�ta. 15Neprosím, abys je vzal ze sv�ta, ale abys je zachoval od 
zlého. 16Nejsou ze sv�ta, jako ani já nejsem ze sv�ta.“ 
1J 5:19  „Víme, že jsme z Boha, kdežto celý sv�t je pod mocí Zlého.“ 
J 12:47  „Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nep�išel jsem, abych soudil sv�t, ale abych sv�t spa-
sil.“ 
Mt 6:13  „A nevydej nás v pokušení, ale vysvobo� nás od zlého.“ 
J 13:18-30  „18Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: ‚Ten, který se mnou jí 
chléb, zvedl proti mn� patu.‘ 19�íkám vám to již nyní p�edem, abyste potom, až se to stane, uv��ili, že já jsem to. 20Amen, 
amen, pravím vám, kdo p�ijímá toho, koho pošlu, mne p�ijímá. A kdo p�ijímá mne, p�ijímá toho, který m� poslal.“ 21Když 
to Ježíš �ekl, v hlubokém zármutku dosv�d�il: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás m� zradí.“ 22U�edníci se dívali 
jeden na druhého v nejistot�, o kom to mluví. 23Jeden z u�edník�, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. 24Na 
toho se Šimon obrátil a �ekl: „Zeptej se, o kom to mluví!“ 25Ten u�edník se naklonil t�sn� k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, 
kdo to je?“ 26Ježíš odpov�d�l: „Je to ten, pro koho omo�ím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omo�il tedy skývu, vzal ji 
a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. 27Tehdy, po té skýv�, vstoupil do n�ho satan. Ježíš mu �ekl: „Co chceš 
u�init, u�i� hned!“ 28Nikdo u stolu nepochopil, pro� mu to �ekl. 29Protože m�l Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se 
n�kte�í, že ho poslal nakoupit, co pot�ebují na svátky, nebo dát n�co chudým. 30Jidáš p�ijal skývu, a hned vyšel ven. Byla 
noc.“ 
Ž 41:10  „I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem d�v��oval, ten, jenž m�j chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá 
patu.“ 
 

ÚT 16. �íjna – Ježíšova modlitba za budoucí u�edníky 
J 17:20.21  „20Neprosím však jen za n�, ale i za ty, kte�í skrze jejich slovo ve mne uv��í; 21aby všichni byli 
jedno jako ty, Ot�e, ve mn� a já v tob�, aby i oni byli v nás, aby tak sv�t uv��il, že ty jsi m� poslal.““ 
J 17:22-26  „22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 23já v nich a ty ve mn�; aby byli 
uvedeni v dokonalost jednoty a sv�t aby poznal, že ty jsi m� poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 24Ot�e, chci, aby také 
ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; a� hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, nebo� jsi m� miloval již p�ed 
založením sv�ta. 25Spravedlivý Ot�e, sv�t t� nepoznal, ale já jsem t� poznal a také oni poznali, že jsi m� poslal. 26Dal jsem 
jim poznat tvé jméno a ješt� dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mn�, a já abych byl v nich.““ 
J 5:20-23  „20Vždy� Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám �iní; a ukáže mu ješt� v�tší skutky, takže užasnete. 
21Jako Otec mrtvé k�ísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce. 22Otec nikoho nesoudí, ale všechen 
soud dal do rukou Synovi, 23aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úct� Syna, nemá v úct� ani Otce, který ho 
poslal.“ 
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