
FALEŠNÁ JEDNOTA 
KŘESŤANŮ? 
Ježíš se před svou smrtí modlil za své násle-

dovníky: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve 
mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět 
uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21). Jednota 
Kristových následovníků je tedy velký Boží dar, 
o nějž máme prosit spolu s ním. Smysluplná jednota 
církve ale začíná jednotou učedníků s hlavou církve; 
pak teprve má smysl jednota mezi sebou navzájem. 

V Písmu čteme i o falešné jednotě, o udá-
lostech, kdy se lidé semkli ve své ctižádosti 
a svévolnosti. Nejtypičtější varování před falešnou 
jednotou podává text o stavbě babylonské věže: 
„Celá země byla jednotná v řeči i v činech. …  Tu si 
řekli vespolek: ‘Nuže, vybudujme si město a věž, 
jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno 
a nebudeme rozptýleni po celé zemi’…“ (Gn 11,1-4). 
Společenství se svorně, ale svévolně pro něco 
rozhodlo – a rozhodlo se špatně.  

Má-li být naše jednota v Duchu Božím,  
musí být napřed každý z nás  
úzce spojen s Pánem a jeho vůlí. 

Se svolením zpracováno podle knihy: Vojtěch Kodet,  Učednictví,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

Více k tématu naleznete na webu: www.pastorace.cz 



NEČEKEJME  
NA TEOLOGY 
„Křesťané různých vyznání by neměli čekat, až 

teologové dospějí k souhlasu, nýbrž se mají za 
sebe navzájem modlit a společně pracovat ve 
službě milosrdné lásky,“ prohlásil papež František. 

„Hřešíme proti Kristově vůli, protože se zamě-
řujeme pouze na rozdíly. Sdílíme však jeden křest 
a ten je mnohem důležitější než všechny rozdíly. My 
všichni věříme v Otce, Syna a Ducha svatého. A my 
všichni v sobě máme svatého Ducha, který se v nás 
modlí. Avšak také všichni víme, že existuje otec lži, 
otec všech rozkolů, anti-otec, ďábel, který vše 
rozvrací a štěpí. Co tedy máme dělat? Jít společně 
kupředu v tom, co nás spojuje. Modlit se, aby nám 
Pán Ježíš svou silou pomohl a nedopustil, aby to, co 
nás rozděluje, nás dělilo ještě více.“ 

Papež se poté zmínil o ekumenismu mučed-
níků, který dosvědčuje mnoho pronásledovaných 
křesťanů. „Nedávno jsem byl v Albánii, kde očití 
svědci vyprávěli o pronásledování křesťanů za 
komunistické diktatury. Tehdy se neptali – jsi 
katolík nebo pravoslavný? Ale: jsi křesťan? Prásk!“ 

Papež František 29.10.2014 
Zpracováno podle webu Vatikánského rozhlasu radiovaticana.cz  

Více k tématu naleznete na webu www.pastorace.cz 


