
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

POSVĚCENÍ SVATÝCH (J 17,17-19) 
Křesťanská zralost XII. 

 

Náš dnešní text nám ukazuje na to, jaký je hlavní prostředek posvěcení 

pro naše životy, dále uvidíme, proč se musíme posvěcovat, a nakonec se 

podíváme na prostředníka našeho posvěcení, jímž je Pán Ježíš Kristus. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
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. 13Nyní 
jdu tedy k tobě a toto říkám ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14Dal jsem jim tvé 

Slovo a svět je nenáviděl, protože nejsou ze světa, stejně jako já nejsem ze světa. 15Nežádám, 
abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze světa, stejně jako já nejsem ze 

světa. 17Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. 18Jako jsi poslal mě do světa, i já jsem je 
poslal do světa. 19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli posvěceni pravdou. 

  

Otázky ke kázání:  

1. Jak může Boží slovo někoho posvětit? 

2. Proč ke službě tomuto světu potřebujeme být svatí? 

3. Jak se někdo stane svatým? 
 

ÚVOD 

 Proč křesťané musí být svatí? 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  J 17,13-16; Žd 12,14; 1Te 4,3; 1Pt 1,15-16; 1J 2,1; Zj 22,11; Tt 2,14 



 

 

 

I. PROSTŘEDEK POSVĚCENÍ (V. 17) 

 Proč musíme rozjímat nad Božím slovem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 119,160; 1Pt 1,23; J 8,31-32; J 14,23-24; Ef 6,17; J 17,6.8; Lk 4,1-13; Jb 1,20-22; Jb 

42,7-8 
 

II. DŮVOD POSVĚCENÍ 

 Jak mohou křesťané obstát ve světě? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 1,35; Lk 4,34; Sk 3,14; Sk 4,27.30; Zj 3,7; J 10,36; J 20,21; Mt 28,18-20; Sk 1,8; 1Pt 2,15; 

1Pt 3,14-16 



 

 

 

III. PROSTŘEDNÍK POSVĚCENÍ 

 Jak se za nás Ježíš posvětil? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Jer 13,23; Mk 7,20-23; Ef 5,25-27; Žd 10,14; Žd 13,12; Ř 6,11; 1K 15,50; Ř 1,16-17 
 

  

 

 
   AHOJ, ÁCHAT, ÁMOS, ANTRAX, 

AORTA, ARAŠÍDY, BARIKÁDA, CAEN, 

DĚTI, DÍLEK, DORT, DROB, EBON, 

ÉTER, EVKA, GLUSID, HLEN, HROM, 

CHVOJ, KNÍRY, KOMPRESOR, 

LAMA, LEGO, LÉTO, MDLO, 

NEGATIVY, OCET, ORAN, 

PALISANDR, PINY, PLECH, PLTĚ, 

PUDR, RISK, SADAŘI, SAJGA, SALTA, 

SLOVO, STAŤ, SVĚT, TÁZAČ, TVRZ, 

ÚDĚLY, ZPĚT, ZPĚV, ZVĚSTOVÁNÍ, 

ŽVANEC 

Osmisměrka 

Tajenka Zj 22,11 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (J 17,17-19).  

Sobota 930 Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby, hotel 

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

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

památka P. Steiger, chvály B. Šedivá.  

 

 

 Keňa: Křesťanští učitelé zavražděni 

Teroristé z hnutí Aš-Šabáb 13. ledna v časných ranních hodinách zavraždili tři 

křesťanské učitele ve městě Kamuthe ve východní Keni. Radikálové vtrhli do 

ubytovny pro zaměstnance a našli pokoj, ve kterém učitelé spali. Jednomu učiteli se 

podařilo uprchnout oknem a o útoku vydat svědectví. Místní somálští učitelé 

(muslimové) byli podle jeho výpovědi odděleni od přespolních, které útočníci 

považovali za křesťany. Jeden z útočníků údajně zvolal: „Nemůžeme dopustit, aby 

naše děti vyučovali bezvěrci,“ a poté tři křesťany zastřelili. 

Všichni zavraždění se do města přistěhovali začátkem školního roku a navštěvovali 

místní křesťanské společenství. Kromě trojice zabitých byl jeden muž při útoku zraněn 

a další učitel, muslim, byl unesen. Radikálové při útoku navíc vypálili místní policejní 

stanici a vážně poškodili telekomunikační stožár. Po incidentu byli všichni přespolní 

učitelé z oblasti staženi a škola byla uzavřena. Podél hranice se Somálskem v současné 

době funguje téměř stovka škol, ve kterých kromě ředitele nepracují žádní další 

učitelé, kvůli bezprostřední hrozbě nebezpečí. Od začátku prosince dochází k 

násilnostem stále častěji. Terčem útoků se stávají zejména lidé, kteří na první pohled 

nevypadají jako somálští muslimové. 

 
 

‚Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát 

odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte 

to s tichostí a s uctivostí. 

1. Petrův 3,15-16 


