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Pravá a falešná jednota. 
 

Efezským 4:1  Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám 

dostalo, 

2  dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce 

3  a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 

4  Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; 

5  jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 

6  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. 

 

Pavel píše, abychom zachovali jednotu mezi sebou v Duchu svatém, spojeni svazkem pokoje. 

Otázka zní, s kým mám být v jednotě víry a kdo je Boží dítě. Pavel to píše věřícím, kteří prošli 

znovuzrozením.  

Pravá jednota musí být založena na Božím slově, na pravdě Božího slova a na podmínkách, 

které žádá Bůh.  

Mám být tedy v jednotě s těmi lidmi, kteří patří do Boží rodiny.  

Kdo tedy patří do Boží rodiny, kdo jsou Boží děti ? 

 

Ve světě je mylná představa, že všichni lidé jsou Boží děti.  

Všichni lidé jsou Boží stvoření, ale nejsou všichni Boží děti. 

Do Boží rodiny se musíme narodit znovu. 

 

Jan 1:11  Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. 

12  Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 

13  Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z 

Boha. 

 

Kdo je tedy Božím dítětem?  

Jan vysvětluje, že pouze ti lidé, kteří uvěřili v Ježíše, kteří se narodili z Boha - narodili se 

znovu, ti se stávají Božími dětmi.   

Pán Ježíš vysvětluje Nikodémovi, jak se lidé mohou narodit znovu - z Boha. 

 

Jan 3:3  Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže 

spatřit království Boží." 

4  Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit 

do těla své matky a podruhé se narodit." 

5  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže 

vejít do království Božího. 

6  Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 

 

Žádný člověk nemůže vstoupit do Božího království, pokud se nenarodí znovu ve svém duchu.  

Toto znovuzrození v duchu člověka provede Ježíš Kristus, který dává nový život tehdy, když 

člověk uvěří v Ježíše Krista a přijme Ho za svého Pána, činí pokání ze svých hříchů, odevzdá 

svůj život Ježíši Kristu, pak se nechá pokřtít v Jeho jméno a přijme i křest v Duchu svatém.  

Narození z vody a z Ducha. Kdo odmítne křest ve vodě nemůže být spasen, kdo odmítne Ducha 

Kristova,  také nemůže být spasen.  

Božím dítětem není každý, kdo věří v nějakého boha. Žádný člověk, nemůže vejít do Božího 

království, pokud ho Pán nepřijme.  Kdo má Syna má život, kdo nemá Syna Božího nemá život. 

1. Janův 5,12. 

Z toho vyplývá, že Božími dětmi se stáváme jen tehdy, když se vírou podřídíme Ježíši Kristu a 

přijmeme křest ve vodě a křest v Duchu svatém. Ostatní lidé jsou cizí děti.  
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Božími dětmi nejsou islamisté, hinduisté, budhisté,  ateisté a všichni věřící, kteří neprošli 

znovuzrozením a odmítají Ježíše Krista za jediného Spasitele, Pána a Boha.  

Z toho vyplývá, že Božími dětmi také nejsou svědkové jehovovi a další sekty, které odmítly 

Ježíše Krista přijmout jako Boha všemohoucího. Ježíši byla po vzkříšení dána veškerá moc na 

nebi i na zemi, tedy je všemohoucí, stejně jako Otec. 

 

Ježíš pak řekl Nikodémovi,  

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 

věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

17  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

18  Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno 

jednorozeného Syna Božího. 

  

Takže základ pro znovuzrození je pokora, víra a podřízení se Ježíši Kristu. Musíš odmítnou jiné 

bohy a jiné duchovní vůdce, kteří popírají Ježíše Krista jako JEDINÉHO SPASITELE SVĚTA.   

Z toho také vyplývá, kdo je můj bratr v Kristu. Ten, kdo Krista přijal a následuje ho. Není 

každý věřící člověk tvůj bratr.  

Někdo řekl Ježíši 

Matouš 12:47  Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou 

mluvit." 

48  On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?" 

49  Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. 

50  Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka." 

 

Podmínkou pro jednotu je jeden společný Bůh, jeden Ježíš Kristus a jeden Duch svatý.  

Do Boží rodiny patří ti, kdo Boha poslouchají a věří v Ježíše Krista.  

 

Nebeský Otec je jen jeden a nechal se poznat lidem ve staré smlouvě - Jsem, který Jsem - 

JHVH. V nové smlouvě se dal poznal lidem v jediném jménu - Ježíš Kristus. Každé jiné jméno 

je falešný otec a falešný bůh. Budha, Mohamed, Alláh, uctívání lidí i svatých je modloslužba, 

uctívání andělů je modloslužba. Když se k někomu modlíš, pak ke komu se modlíš se stává 

tvým bohem. Lidé se modlili k řeckým bohům, k prorokům, k papežovi,  k vládcům. 

  

V Danieli čteme, že král Darjavéš nařídil, aby se k němu po 30 dní lidé modlili a kdo by se 

modlil k jinému bohu, měl být hozen do lví jámy. 

Daniel to odmítl a byl vhozen do lví jámy. Bůh ho však zachránil. Viz Daniel. 6:12-26. 

 

Falešná jednota - ekumenismus. Spojování různých náboženských směrů.  

Jeden falešný prorok (Tony Palmer - katolický biskup) prohlásil, že rozmanitost je od Boha a 

rozdělení je od ďábla, a dále že sláva nás spojuje, ne učení. 

Překroutil Boží slovo v pravý opak.  

Rozmanitost je sice v přírodě, v rasách, ve věcech, v povoláních, ve schopnostech lidí, ale není 

ve zjevení Božího slova. Není možné chápat rozmanité výklady písma podle toho, jak se to 

komu hodí. Boží slovo je základ pro jednotu víry v Duchu svatém. Nejde se s ním hádat, ani 

dělat kompromisy. A výklad Božího slova mohou dávat jen ti, kdo jsou vedeni Duchem 

svatým. Pokud někdo Ducha svatého ani nepřijme, pak nemůže rozumět, ani vykládat písmo.  

V katolickém náboženství je spousta různých duchů a démonů, kromě jediného pravého Ducha 

svatého. Kdyby tam byl pravý Duch svatý a věřící by ho opravu přijali a POSLOUCHALI, pak 

by všichni římští katolíci toto náboženství opustili.  Pravý Duch svatý vede k pravdě a k Ježíši 

Kristu a ne do modlářství. 
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Ježíš řekl, že přišel učinit rozdělení.  

Lukáš 12:51  Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! 

52  Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti 

třem, 

53  budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, 

tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." 

 

Rozdělení mezi lidmi nastane kvůli Ježíši Kristu a pravdě Božího slova.  

 

Dokonce ani ti, kteří věří v Ježíše Krista nemusí vejít do Božího království, pokud neponesou  

ovoce.  

Matouš 7:19  Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 

20  A tak je poznáte po jejich ovoci. 

21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli 

mého Otce v nebesích. 

22  Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve 

tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ 

23  A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte 

nepravosti.´ 

 

V poslední době bude satan chtít provádět velké sjednocování, - UNITED, aby mohl vládnout 

nad celým světem. Chce sjednocovat národy pod jednu vládu, pod jednu měnu, pod jednu 

politickou moc.  

EU je zatím jen špatný pokus.  

Antikrist chce spojit svoji ďábelskou moc s vládnoucí mocí a s náboženskou mocí, proto 

potřebuje spojit různá náboženství. V podstatě říká, že můžeš věřit v jakéhokoli boha, můžeš 

uctívat kohokoliv i člověka, můžeš se modlit ke komukoliv, jen nesmíš prohlašovat, že Ježíš 

Kristus je JEDINÁ CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.  

To je považováno za extremismus a netolerance vůči jiným náboženstvím.  

 

Kdo nebude spasen? Nejde o žádném člověku říci, že nebude spasen, dokud žije. Každý se 

může obrátit. Jenom Bůh ví, kdo je Jeho a kdo ne.  

Můžeme jen říci, že spasen bude ten, kdo přijme Ježíše, přijme křest ve vodě, křest v Duchu 

svatém a činí Boží vůli. O ostatních nemůžeme potvrdit, že nejsou spaseni, ale ani to, že budou 

spaseni.  

 

Nás sjednocuje Ježíš Kristus a jeden Duch svatý. Ježíš prohlásil: 

 

Jan 10:27  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 

28  a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 

29  Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. 

Kdo patří Ježíši Kristu, ten Ho následuje. 

 

Protože nemají všichni stejného ducha, proto je mezi věřícími takové rozdělení. Je pravý Duch 

svatý a falešný duch, který napodobuje Ducha svatého. Jsou duchovní dary od Boha a jsou 

falešné duchovní projevy od ďábla. Kde je pravý Duch svatý, tam lidi vyvede ze všech 

světových náboženství a přivede je jedině k Ježíši Kristu.   

 

Další falešný argument, který se hlásá na shromážděních UNITED - sjednocení, že nás spojuje 

jen láska, ne učení - je blud.  

I když budu mít lásku k lidem z různých náboženství, přesto se s nimi nemůžu spojovat. 
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Můžu mít rád muslimy, ale jejich učení je v rozporu s mým učením. Já jim přeji obrácení k 

pravdě  a oni mi chtějí jako křesťanu, který odmítá Mohameda jako proroka -  uříznout hlavu. 

Takže máme různá učení, která nás nemohou spojit.  

 

Pokud budeš milovat svého otce, matku, syna, svoji dceru více než pravdu - Ježíše Krista, nejsi 

hoden Ježíše Krista, Mat. 10:37 

- pokud budeš milovat tento svět, pak láska otcova v tobě není. 1.Jan 2:15 

- kdo miluje svůj život, ztratí jej. Jan 12,25. 

 

Pokud není láska spojena s pravdou Božího slova, pak je to falešná láska, která nás s 

Bohem, ani mezi sebou nespojuje.  

 

Pravá Boží láska je vylita do naších srdcí skrze Ducha svatého.  Řím. 5.5.  a ta nás spojuje.  

Takže nejen láska nás spojuje, ale hlavně jedna víra a jedno Biblické zdravé učení.  

Nemůžu žít s člověkem, se kterým se budu stále hádat o učení a přít se o své přesvědčení.  

Stane se z tebe duchovně rozdělený člověk, který říká, mám tě sice rád, ale jsi bludař a každý 

tvůj názor je blbost.  Dokážeš si představit takový život s takovým člověkem?  Pokud chceš žít 

v pokoji, pak se spoj s člověkem, který má stejnou víru jako ty a který v zásadních životních 

otázkách je s tebou v jednotě. Proto je také dobré, aby lidé, kteří chtějí vstoupit do manželství, 

nějakou dobu spolu chodili, aby při zamilování se ještě poznali, jestli se shodnou i v ostatních 

věcech. 

Rozvody jsou také proto, že se lidé rozdělí v názorech na náboženství, na životní priority, na to 

jak hospodařit s penězi atd. Nemáš-li s člověkem duchovní jednotu, pak zamilovanost vyprchá 

a místo lásky mezi vámi bude nenávist pro různé názory a přesvědčení. 

 

Takže co nás spojuje, je jeden pravý Bůh Otec, jeden Ježíš Kristus, jeden Duch svatý, jedná 

víra založena na Božím slově a Boží láska, která je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého.  

 

Každá jiná snaha sjednotit lidi vede, k hádkám, k nenávisti a k rozdělení.   

Takové názory, že můžeš být zároveň evangelík, letniční, charismatik, katolík jsou scestné. 

Nebuď žádný kočko-pes, ani ryba, ani rak, nebo všudezdejší (jako ta babička v pohádce Sůl 

nad zlato).  Pomíchané učení v tobě vyvolá zmatek a přivede tě do pochybností.  

Nechtěj do sebe vstřebat budhismus, hinduismus, islám, křesťanství, judaismus, křesťanskou 

vědu atd. Pokud to děláš, pak jsi možná dobrý filosof, ale nejsi v Boží rodině a nepatříš Bohu, 

ale ďáblu. Kdyby někdo vystoupil v politice, že je sjednocen se všemi politickými stranami, 

tak se mu každý normální člověk vysměje. Ale když např. papež prohlašuje falešnou jednotu 

mezi náboženstvími, tak to nikomu nepřipadá hloupé. Teprve až začneš nad tím rozumně 

uvažovat, pak pochopíš, že to jsou naprosté bludy, které teď katolické náboženství prosazuje -  

- ekumenismus.  

 

Ježíš řekl těm, kteří ho odmítli. 

 

Jan 8:42  Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha 

vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. 

43  Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. 

44  Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, 

poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. 

45  Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. 

46  Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? 

47  Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste." 

 

Kdo není z Boha, nenávidí Ježíše Krista, kdo nemiluje pravdu, nemůže být zachráněn.  
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Jednota je pouze s těmi lidmi, kteří mají stejného ducha - ducha Kristova.  

Duch svatý nás uvede do veškeré pravdy a přivede nás k Ježíši Kristu a do jednoty s Bohem. 

 

Ježíš, když se modlil za učedníky, prosil i za nás před svým ukřižováním. 

 

Jan 17:20  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 

21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět 

uvěřil, že jsi mě poslal. 

22  Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 

23  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.  

 

Pravá jednota je mezi tebou a nebeským Otcem skrze víru v Ježíše Krista a může se vybudovat 

určitá jednota i s lidmi, kteří mají stejného Ducha svatého a jdou stejným duchovním směrem. 

Proto nemůžu mít jednotu v duchovní oblasti s lidmi, kteří uctívají jiné bohy, ale také nemůžu 

mít jednotu např. s katolickým náboženstvím, které je plné modlářství (uctívání soch, obrazů, 

svatých, Marie jako spoluvykupitelky, andělů, papeže a různých tzv. posvátných předmětů atd). 

Pravda Božího slova musí být důležitější pro tvé rozhodování s kým se máš spojovat, než 

lidské vztahy a přátelství.  Falešná jednota tě připraví o Boží přítomnost, Duch svatý od tebe 

odejde. Zůstane ji jen UNITED - jednota s lidmi bez Boha, bez Boží moci a síly. Prázdné, 

nudné a nezajímavé křesťanství. Promarněný čas zbytečnými tzv. "bohoslužbami" a  

shromážděními bez Boha.  

 

Tak už víš, kdo je Boží dítě, kdo je tvůj bratr, kdo tvá sestra a s kým máš mít jednotu? Pokud 

ještě ne, přečti si toto slovo od začátku znovu, přečti si hlavně Boží slovo a pros Ducha 

svatého, aby ti ho vysvětlil a dal odpověď. Duch svatý je učitel i rádce a vyvede tě z falešné 

jednoty. 

  

KJ 


