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Klí� k jednot� 

STUDIUM BIBLE IV.Q2018 - verše         
Klí� k jednot� Týden od 21.10. do 27.10. 

 

� Texty na tento týden – Ef 1:3–14; Ga 4:7; Ef 2:11–22; 4:1–6.11; Mt 20:25–28; Ef 5:15–6:9 
 

� Základní verš 
„Když nám [B�h] dal poznat tajemství svého zám�ru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si p�edsevzal, že 

podle svého plánu, až se naplní �as, p�ivede všechno na nebi i na zemi k jednot� v Kristu.“ (Ef 1:9.10) 
 

   V prvním století pat�ilo m�sto Efez mezi nejvlivn�jší m�sta nejen Malé Asie, ale i celé �ímské �íše. Cír-
kev v Efezu tvo�ili Židé, bývalí pohané a lidé z r�zných sociálních vrstev. Tato r�znost mohla být p�í�inou 
mnoha konflikt� – kdyby nebylo Krista a jednoty, kterou v n�m mohli prožívat jako sou�ásti Kristova t�la. 
Práv� proto je úst�edním tématem Pavlova Listu Efezským apoštolova obava o jednotu k�es�an�. 
   Pavlovo vnímání jednoty k�es�an� m�lo dva rozm�ry: (1) jednota církve, v níž k�es�ané ze Žid� a z poha-
n� tvo�í jedno t�lo, a (2) jednota vesmírná, v níž všechno na nebi i na zemi nachází svou kone�nou identitu 
a jednotu v Kristu. 
   Zdrojem jednoty je Kristus. V tomto dopise se mnohokrát objevuje Pavl�v výraz „v Kristu“ a „s Kristem“, 
aby tímto zp�sobem vyjád�il, co B�h vykonal pro nás a pro celý vesmír prost�ednictvím života, smrti           
a vzk�íšení Ježíše Krista. Tato jednota se naplno projeví až na konci v�k�. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Požehnání v Kristu 
- Bourání zdí a budování svatého chrámu 

- Jednota t�la 
- Vedoucí církve a jednota 
- Mezilidské vztahy v Kristu 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 21. �íjna – Požehnání v Kristu 
Ef 1:3  „Pochválen bu� B�h a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obda�il vším duchov-

ním požehnáním nebeských dar�.“ 
Ef 1:4-14  „4V n�m nás již p�ed stvo�ením sv�ta vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny p�ed jeho tvá�í. 5Ve své lásce 
nás p�edem ur�il, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista p�ijati za syny 6a chválili slávu jeho milosti, 
kterou nám ud�lil ve svém Nejmilejším. 7V n�m jsme vykoupeni jeho krví a naše h�íchy jsou nám odpušt�ny pro p�eboha-
tou milost, 8kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 9když nám dal poznat tajemství svého zám�ru, svého 
milostivého rozhodnutí, jímž si p�edsevzal, 10že podle svého plánu, až se naplní �as, p�ivede všechno na nebi i na zemi     
k jednot� v Kristu. 11On je ten, v n�mž se nám od Boha, jenž všechno p�sobí rozhodnutím své v�le, dostalo podílu na 
p�edem daném poslání, 12abychom my, kte�í jsme na Krista upnuli svou nad�ji, stali se chválou jeho slávy. 13V n�m byla   
i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uv��ili mu, vtisknuta pe�e� zaslíbeného Ducha svaté-
ho 14jako závdavek našeho d�dictví na vykoupení t�ch, které si B�h vydobyl k chvále své slávy.“ 
� 8:17  „A jsme-li d�ti, tedy i d�dicové – d�dicové Boží, spolud�dicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu       
s ním ú�astni Boží slávy.“ 
Ga 4:7  „A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i d�dic.“ 
Ef 1:5.11 �SP  „5Když nás podle zalíbení své v�le p�edur�il sob� k synovství skrze Ježíše Krista … 11V n�m jsme se stali   
i d�dici, když jsme byli p�edur�eni podle p�edsevzetí toho, který p�sobí všechno podle rady své v�le.“ 
1Tm 2:6  „Dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako sv�dectví v ur�ený �as.“ 
2Pt 3:9  „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to n�kte�í vykládají, nýbrž má s námi trp�livost, protože si nep�eje, aby 
n�kdo zahynul, ale chce, aby všichni dosp�li k pokání.“ 
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PÁ 26. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Kristus neuznával žádné národnostní, spole�enské ani náboženské rozdíly. Zákoníci a farizeové cht�li, 
aby jim všechny nebeské dary p�inesly pro jejich národ okamžité výhody. Zárove� se snažili o toto požeh-
nání p�ipravit Boží lid v ostatních �ástech sv�ta. Kristus však p�išel, aby zboural všechny zdi, které vedou    
k rozd�lení. P�išel ukázat, že jeho dar milosti a lásky je stejn� neomezený jako vzduch, který dýcháme,        
a sv�tlo a déš�, které dopadají na zem. 
   Kristus uznával jen takové náboženství, ve kterém neexistují privilegované skupiny. Náboženství, ve 
kterém jsou v��ící ze Žid� i z pohan�, svobodní i poddaní, spojeni všeobecným bratrstvím a jsou si p�ed 
Bohem rovni. Jeho jednání neovliv�ovaly žádné politické otázky. Ned�lal rozdíl mezi bližními a cizinci, 
p�áteli a nep�áteli. Jeho srdci byl drahý každý, kdo poci�oval žíze� po vod� života.“ (9T 190.191) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte spole�n� o následujícím citátu: „Ve �tvrté kapitole Listu Efezským je jasn� a jednoduše zjeven 
Boží plán, aby všechny jeho d�ti poznaly pravdu a žily podle ní. Cílem budování a zachovávání jednoty 
církve je, aby �lenové mohli zjevovat sv�tu zdravé náboženství.“ (6BC 1117) Které myšlenky ze 4. Kapitoly 
Listu Efezským poukazují na jednotu církve? Co m�žeme pro udržování této jednoty ud�lat? 
 

2. Otázka jednoty je úzce spojena s pokorou a pod�ízením. Jak by bez t�chto postoj� mohla existovat v církvi 
jednota? Pokud jsme pyšní, sebev�dom� p�esv�d�eni o vlastní pravd� a neochotni poslouchat ostatní, pak 
ur�it� nebudeme prožívat žádnou skute�nou jednotu. Jak se m�žeme nau�it poko�e a pod�ízení? 
 

3. Jak m�žeme prožívat jednotu i p�esto, že se ne vždy a ve všem zcela shodneme? 
 

� 
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�T 25. �íjna – Mezilidské vztahy v Kristu 
Ef 5:15-21  „15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepo�ínali jako nemoud�í, ale jako moud-

�í; 16nepromarn�te tento �as, nebo� nastaly dny zlé. 17Proto nebu�te nerozumní, ale hle�te pochopit, co 

je v�le Pán�. 18A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, 19ale plni Ducha zpívejte spole�n� žalmy, 

chvalozp�vy a duchovní písn�. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce 20a vždycky za všecko vzdávejte 

díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 21V poddanosti Kristu se pod�izujte jedni druhým.“ 
Ef 5:22-33  „22Ženy svým muž�m jako Pánu, 23protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, t�la, které 
spasil. 24Ale jako církev je pod�ízena Kristu, tak ženy mají být ve všem pod�ízeny svým muž�m. 25Muži, milujte své ženy, 
jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni ob�toval, 26aby ji posv�til a o�istil k�tem vody a slovem; 27tak si on sám 
p�ipravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a �ehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. 28Proto i muži mají 
milovat své ženy jako své vlastní t�lo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 29Nikdo p�ece nemá v nenávisti své t�lo, ale živí 
je a stará se o n�. Tak i Kristus pe�uje o církev; 30vždy� jsme údy jeho t�la. 31‚Proto opustí muž otce i matku a p�ipojí se   
k své manželce, a budou ti dva jedno t�lo.‘ 32Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. 33A tak i každý       
z vás bez výjimky a� miluje svou ženu jako sebe sama a žena a� má p�ed mužem úctu.“ 
Ef 6:1-9  „1D�ti, poslouchejte své rodi�e, protože to je spravedlivé p�ed Bohem. 2‚Cti otce svého i matku svou‘ je p�ece 
jediné p�ikázání, které má zaslíbení: 3‚aby se ti dob�e vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘ 4Otcové, nedrážd�te své d�ti 
ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. 5Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou 
pokorou a z up�ímného p�esv�d�ení jako Krista. 6Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kte�í 
rádi plní Boží v�li 7a lidem slouží ochotn�, jako by sloužili Pánu. 8Víte, že Pán odm�ní každého, kdo n�co dobrého u�iní, 
a� je to otrok nebo svobodný. 9Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhr�žek. Víte p�ece, že jejich i váš Pán je    
v nebesích, a ten nikomu nestraní.“ 
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PO 22. �íjna – Bourání zdí a budování svatého chrámu 
Ef 2:19-22  „19Nejste již tedy cizinci a p�ist�hovalci, máte právo Božího lidu a pat�íte k Boží rodin�. 20Jste 

stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 21V n�m je 

celá stavba pevn� spojena a roste v chrám, posv�cený v Pánu; 22v n�m jste i vy spole�n� budováni v du-

chovní p�íbytek Boží.“ 
Ef 2:11-18  „11Pamatujte proto vy, kte�í jste svým p�vodem pohané a kterým ti, kdo jsou ob�ezaní na t�le a lidskou rukou, 
�íkají neob�ezanci, 12že jste v té dob� opravdu byli bez Krista, odlou�eni od spole�enství Izraele, bez ú�asti na smlouvách 
Božího zaslíbení, bez nad�je a bez Boha na sv�t�. 13Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro 
Kristovu prolitou krev. 14V n�m je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbo�il ze�, která rozd�luje a p�sobí svár. Svou 
ob�tí odstranil 15zákon ustanovení a p�edpis�, aby z t�ch dvou, z žida i pohana, stvo�il jednoho nového �lov�ka, a tak 
nastolil pokoj. 16Oba dva usmí�il s Bohem v jednom t�le, na k�íži usmrtil jejich nep�átelství. 17P�išel a zv�stoval pokoj, 
pokoj vám, kte�í jste dalecí, i t�m, kte�í jsou blízcí. 18A tak v n�m smíme obojí, židé i pohané, v jednot� Ducha stanout 
p�ed Otcem.“ 
Sk 21:29  „Vid�li totiž p�edtím Trofima z Efezu s Pavlem ve m�st� a domnívali se, že ho Pavel p�ivedl do chrámu.“ 
Dt 10:16  „Ob�ežte tedy svá neob�ezaná srdce a už nebu�te tvrdošíjní.“ 
Ko 2:11.12  „11V n�m jste ob�ezáni ob�ízkou, která není ud�lána lidskou rukou; ob�ízka Kristova je odložením celého 
nevykoupeného t�la. 12S Kristem jste byli ve k�tu poh�beni a spolu s ním také vzk�íšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí 
vzk�ísil z mrtvých.“ 
 

ÚT 23. �íjna – Jednota t�la 
Ef 4:1-3  „1Proto vás já, v�ze� kv�li Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 2d�lali 

�est svým životem, vždy skromní, tiší a trp�liví. Snášejte se navzájem v lásce 3a usilovn� hle�te zachovat 

jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“ 
Ef 4:1-3 B21  „1Jako v�ze� v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem d�lali �est tomu povolání, které jste p�ijali. 
2Bu�te vždy pokorní a mírní, trp�liv� se navzájem snášejte v lásce 3a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem 
pokoje.“ 
1K 13:1-7  „1Kdybych mluvil jazyky lidskými i and�lskými, ale lásku bych nem�l, jsem jenom dunící kov a zvu�ící zvon. 
2Kdybych m�l dar proroctví, rozum�l všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych m�l tak velikou víru, že 
bych hory p�enášel, ale lásku bych nem�l, nic nejsem. 3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe    
k upálení, ale lásku bych nem�l, nic mi to neprosp�je. 4Láska je trp�livá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. 5Láska nejedná ne�estn�, nehledá sv�j prosp�ch, nedá se vydráždit, nepo�ítá k�ivdy. 6Nemá radost ze špatnos-
ti, ale vždycky se raduje z pravdy. 7A� se d�je cokoliv, láska vydrží, láska v��í, láska má nad�ji, láska vytrvá.“ 
Ef 4:4-6  „4Jedno t�lo a jeden Duch, k jedné nad�ji jste byli povoláni; 5jeden je Pán, jedna víra, jeden k�est, 6jeden B�h  
a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny p�sobí a je ve všech.“ 
Ef 4:13  „Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, m��eno mírou 
Kristovy plnosti.“ 
 

ST 24. �íjna – Vedoucí církve a jednota 
Ef 4:11-13  „11A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zv�stovatele evan-

gelia, jiné za pastý�e a u�itele, 12aby své vyvolené dokonale p�ipravil k dílu služby – k budování Kristova 

t�la, 13až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, m��e-

no mírou Kristovy plnosti.“ 
Mt 28:19.20  „19Jd�te ke všem národ�m a získávejte mi u�edníky, k�t�te je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a u�te 
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám p�ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v�ku. “ 
Mt 20:25-28  „25Ale Ježíš si je zavolal a �ekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utla�ují. 26Ne tak bude 
mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, bu� vaším služebníkem; 27a kdo chce být mezi vámi první, bu� vaším 
otrokem. 28Tak jako Syn �lov�ka nep�išel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal sv�j život jako výkupné za mnohé.““ 
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