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Tři charakteristiky křesťanů podle J 17:
• Vztah k Božímu slovu (v. 6, 8, 17)
• Vztah ke světu (v. 6, 16, 14, 11, 18)
• Vztah mezi sebou navzájem (v. 11, 21, 22, 23, 26)

Biblické odkazy:
) J 17,9; Zj 17,2.15;1 J 2,19; Ju 4; Tt 1,16; 2 Tm 3,5; Tt 3,10; 2 K 6,17; Ga 2,4; 2 Te 3,16;
2 K 6,14‐16

2. ZÁKLAD JEDNOTY (V. 2123)
• Základem je vztah mezi Bohem Otcem a Synem
Nejde o uniformitu, ale o jednotu v rozdílnosti.
21a aby byli jedno
21b jako ty Otče ve mně a já v Tobě
21c aby i oni byli jedno v nás
21d aby svět poznal, že jsi mě poslal
22b aby byli jedno
22c‐23a jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně
23b aby byli dokonale jedno
23c aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval,
jako jsi miloval mě

Biblické odkazy:
) Fp 2,6; J 17,5; J 17,18
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3. CÍL JEDNOTY (V. 24)
• Cílem je oslava Ježíše Krista ve všem
Kristova sláva prameni z lásky, která je navěky mezi Otcem a Synem.
Tato láska je nejdůležitějším motivem veškerého Božího jednání.

Biblické odkazy:
) 1 Te 4,17; Ab 2,14; Ko 1,16

4. PROSTŘEDÍ JEDNOTY
• Tato jednota se buduje jedině v lásce
Jenom tam, kde mezi křesťany vládne Boží láska, je možné budovat
jednotu Božího lidu ‐ tam tato jednota dochází k naplnění a tam je také
nejmocnější svědectví o Pánu Ježíši Kristu.

Biblické odkazy:
) Fp 1,9‐11; Př 17,15
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ J 17,20‐26 + modlitební setkání
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky (Lk 22,31‐32)
K modlitbám:
• Jedni za druhé ‐ abychom oslavovali Boha jako jednotlivci i jako sbor.
• Jednota opravdových křesťanů
• Probuzení do našeho města ‐ aby Duch svatý usvědčoval hříšníky
z bezbožnosti, ukazoval jim velikost Božího hněvu, který na nich
spočívá a zjevoval jim lásku Boží v Kristu Ježíši.
• Růst našeho sboru ‐ abychom rostli v poznání našeho Pána, jediného
pravého Boha a aby Pán povolával další lidi ke spasení.

Připravujeme:
• Společné shromáždění se sborem Biblický sbor křesťanů Kladno 13.
února 2011 v Ústí nad Labem ‐ shromáždění bude od 10.00 a bude se
společným obědem.
• English Camp v Nečtinách 30. 7. ‐ 6. 8. 2011.

Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha,
spojeni svazkem pokoje.
Efezským 4:2‐3
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