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CÍRKEV: 

Zdravím vás všecky – budeme postupně přemýšlet nad tím, jaké má církev vlastnosti – najdeme je 
tučně vytištěné v následujícím vyznání víry – 1. úkol – víte, jak se toto Vyznání víry jmenuje?

Máme zde 4 vlastnosti,

všimneme si hned té první:

2. úkol
Zde je biblický text o jednotě církve - 
přečtěte si ho prosím a pak odpovězte na
následující otázky:

   A.Kdo si přeje jednotu?     
B.Za koho prosí?     
C.Mezi kým vším má jednota být?     

Na druhé straně je druhý biblický text, který nám říká, že každý máme jiné dary a schopnosti, ale 
spojuje nás jeden Bůh – Duch svatý.
Každý jsme jiný, ale spolupracujeme na jednom díle, jsme členy jednoho týmu – církve:
3.úkol, přečtěte si ten biblický text a napište, jaký máte dar, kterým můžete být užiteční pro ostatní
/třeba dar hudby, dobře se učíte, umíte sportovat, rádi pomáháte malým dětem nebo starým 
lidem...  /  

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v 
jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze
Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On 
pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za 
nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe,
sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha 
Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil 
ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Biblický text Jan 17,20-23
Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze 
jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno
jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli 
v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli 
jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve 
mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a 
svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval 
sis je tak jako mne.

JEDNA



   

 
Takže originalita, to že každý máme nějaký dar, který třeba nemají druzí, ta není na překážku – 
můžeme si naopak navzájem  pomáhat…

Ale je něco, co skutečně kazí jednotu, vzájemné přátelství, dobré vztahy…
Co to asi je?
To je 4. úkol… stačí napsat jedno slovo se 4 písmeny ….                                                  
/ pokud vás to nenapadá – zde je nápověda:  anglicky je to slovo: SIN/

Biblický text 1 Kor 12,4-11
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné 
služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale 
tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je 
dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 
Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, 
druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu 
zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v 
jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, 
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, 
někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co 
to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který 
uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

Zde je shrnutí dnešní hodiny:

- Jednota je Božím přáním a plánem: «Aby všichni byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby i 
oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.» (Jan 17, 21)

- Bůh nestvořil lidi, aby žili každý zvlášť, ale aby tvořili společenství; stejně tak si nepřál posvětit a 
spasit lidi jednotlivě, ale chtěl z nich vytvořit lid – Boží lid. Od samého počátku dějin spásy si vyvolil 
lidi nejen jako jednotlivce, ale jako členy určitého společenství. (Srov. GS 32)

- Církev vznikla jako součást Božího plánu, aby lidé mohli žít ve společenství s ním; ale je také 
předobrazem jednoty lidstva, k níž máme přispívat. Co to znamená? Znamená to, že Bůh je Otcem 
všech a že prostřednictvím církve se chce dát poznat každému, jako SMYSL života: povolání 
k lásce ke všem lidem a k pravdě v lásce k Bohu.

- Jednota církve jako předobraz jednoty lidstva je pro nás silnou výzvou, abychom se o ni snažili: 
v každodenních setkáních, ale i na úrovni společnosti.

- Duch Svatý pak z nás utváří společenství církve. Sjednocuje nás a vybavuje svými dary, abychom 
mohli žít radostný a naplněný život, abychom se mohli podílet na rozšiřování Božího království na 
zemi.

- V rámci jedné církve se projevuje rozmanitost darů (1 Kor 12,4 – 11) 
- Hřích a jeho následky ohrožují tuto jednotu. 
- Jakým způsobem můžeme my přispět k jednotě? Ježíš dává radu: „Milujte se navzájem, jak jsem 

já miloval vás.“(Jan 15, 12-17)




