
IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k 

oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s 

neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno  

vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 

 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťan nesmí nechat od nikoho svést? 

2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
 

ÚVOD  

• Stavíme na poznání Krista v evangeliu 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,11  
 



 

 

I. VAROVÁNÍ PŘED SVODEM (v. 6) 

• Nenechte se svést! 

 

 

Každý je zodpovědný za to, zda se nechá svést! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 5,1; 2Tm 4,3-4; Mk 4,24; Lk 8,18; Ko 2,8; 1K 15,14; Jk 1,21-22; Ř 1,18; 2Pt 3,10; Zj 19,15 
 

II. VÝZVA K ODDĚLENÍ SE (v. 7) 

• Nebuďte jejich spolupodílníky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1K 15,9-11; Ef 3,6; 1K 9,20-23; Ř 12,2; Ef 4,17-19;  
 



 

 

III. VYSVĚTLENÍ ODDĚLENÉHO ŽIVOTA (v. 8) 

• Světlo nelze spojit s tmou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,4-5; 2K 5,17; Mt 24,24; Fp 2,13-15;   
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

NAHÁ, MÍČEK, STRATÉG, KLIKAŘ, 

ŠEDÁK, PAKL, VÝZKUM, OKRY, 

EŠUS, LADO, ODPICH, AVIA, BIČE, 

OPARY, MIGRÉNA, ODHADOVATI, 

COURT, RYBA, VNUK, POKROK, 

OKOLKY, TOALETA, OKOŘ, 

JMENOVAT, STÉBLO, PŘÍVRŽENEC, 

RÝMA, VINŠOVÁNÍ, BONBONIÉRA, 

PRVKY, ŠUST, FANT, DATLOVNÍKY, 

GEJZÍR, LÉZT, VYHNOUT, 

TKANIČKA, ESKORTY, ŘEZY, VADA 

Osmisměrka 

Tajenka (Fp 3,9): 

 

_________________________ 



 

Biblické společenství křesťanů Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

28. ledna 2018 © BSK UL 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání 

neděle 930 – Společné shromáždění s obědem (pizza). Vedení (Žalm 49) Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.  

V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 

na téma Církev jako místní sbor. Přihlašujte se na stránkách 

www.reformace.cz.  

30. 6. - 7. 7. proběhne sborový pobyt ústeckého, pražského a kladenského 

sboru v hotelu Žalý na Benecku (spolu s dalšími přáteli). Všichni jsme 

srdečně zváni k tomu, abychom se připojili. Předpokládaná orientační cena 

za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k pobytu a 

další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 

neodstraňuje žádné restrikce ze stávajících zákonů, přestože jednoznačně 

porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 

včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 
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Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 



IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k 

oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s 

neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno  

vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 

 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťan nesmí nechat od nikoho svést? 

2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
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• Stavíme na poznání Krista v evangeliu 
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porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 
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další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 

neodstraňuje žádné restrikce ze stávajících zákonů, přestože jednoznačně 

porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 

včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 



IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 
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vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 

 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťan nesmí nechat od nikoho svést? 

2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
 

ÚVOD  

• Stavíme na poznání Krista v evangeliu 
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  Ef 2,11  
 



 

 

I. VAROVÁNÍ PŘED SVODEM (v. 6) 

• Nenechte se svést! 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání 

neděle 930 – Společné shromáždění s obědem (pizza). Vedení (Žalm 49) Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.  

V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 

na téma Církev jako místní sbor. Přihlašujte se na stránkách 

www.reformace.cz.  

30. 6. - 7. 7. proběhne sborový pobyt ústeckého, pražského a kladenského 

sboru v hotelu Žalý na Benecku (spolu s dalšími přáteli). Všichni jsme 

srdečně zváni k tomu, abychom se připojili. Předpokládaná orientační cena 

za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k pobytu a 

další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 

neodstraňuje žádné restrikce ze stávajících zákonů, přestože jednoznačně 

porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 

včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 



IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k 

oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s 

neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno  

vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 

 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťan nesmí nechat od nikoho svést? 

2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
 

ÚVOD  

• Stavíme na poznání Krista v evangeliu 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,11  
 



 

 

I. VAROVÁNÍ PŘED SVODEM (v. 6) 

• Nenechte se svést! 

 

 

Každý je zodpovědný za to, zda se nechá svést! 
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III. VYSVĚTLENÍ ODDĚLENÉHO ŽIVOTA (v. 8) 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání 

neděle 930 – Společné shromáždění s obědem (pizza). Vedení (Žalm 49) Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.  

V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 

na téma Církev jako místní sbor. Přihlašujte se na stránkách 

www.reformace.cz.  

30. 6. - 7. 7. proběhne sborový pobyt ústeckého, pražského a kladenského 

sboru v hotelu Žalý na Benecku (spolu s dalšími přáteli). Všichni jsme 

srdečně zváni k tomu, abychom se připojili. Předpokládaná orientační cena 

za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k pobytu a 

další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 

neodstraňuje žádné restrikce ze stávajících zákonů, přestože jednoznačně 

porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 

včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 



IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k 

oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s 

neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno  

vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 

 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťan nesmí nechat od nikoho svést? 

2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
 

ÚVOD  

• Stavíme na poznání Krista v evangeliu 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,11  
 



 

 

I. VAROVÁNÍ PŘED SVODEM (v. 6) 

• Nenechte se svést! 

 

 

Každý je zodpovědný za to, zda se nechá svést! 
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2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání 

neděle 930 – Společné shromáždění s obědem (pizza). Vedení (Žalm 49) Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.  

V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 

na téma Církev jako místní sbor. Přihlašujte se na stránkách 

www.reformace.cz.  

30. 6. - 7. 7. proběhne sborový pobyt ústeckého, pražského a kladenského 

sboru v hotelu Žalý na Benecku (spolu s dalšími přáteli). Všichni jsme 

srdečně zváni k tomu, abychom se připojili. Předpokládaná orientační cena 

za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k pobytu a 

další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 

neodstraňuje žádné restrikce ze stávajících zákonů, přestože jednoznačně 

porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 

včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 



IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k 

oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s 

neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno  

vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 
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V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 

na téma Církev jako místní sbor. Přihlašujte se na stránkách 
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za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k pobytu a 

další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 
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včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 
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včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 



IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k 

oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s 

neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno  

vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 

 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťan nesmí nechat od nikoho svést? 

2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
 

ÚVOD  

• Stavíme na poznání Krista v evangeliu 
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za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k pobytu a 

další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 

neodstraňuje žádné restrikce ze stávajících zákonů, přestože jednoznačně 

porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 

včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 



IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NEMĚJTE S NIMI NIC SPOLEČNÉHO! (EF 5,6-8) 
Oddělený život Božích dětí 

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k 

oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s 

neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno  

vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
6Ať vás nikdo nesvede prázdnými řečmi, neboť kvůli tomu přichází Boží 

hněv na syny neposlušnosti. 7Nestaňte se tedy jejich spolupodílníky. 
8Neboť jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. 

 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Proč se křesťan nesmí nechat od nikoho svést? 

2. Od koho se mají křesťané oddělit? 

3. Proč křesťan nemůže žít hříšným způsobem života? 
 

ÚVOD  

• Stavíme na poznání Krista v evangeliu 
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  Ef 2,11  
 



 

 

I. VAROVÁNÍ PŘED SVODEM (v. 6) 

• Nenechte se svést! 
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PRVKY, ŠUST, FANT, DATLOVNÍKY, 

GEJZÍR, LÉZT, VYHNOUT, 

TKANIČKA, ESKORTY, ŘEZY, VADA 

Osmisměrka 

Tajenka (Fp 3,9): 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání 

neděle 930 – Společné shromáždění s obědem (pizza). Vedení (Žalm 49) Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.  

V sobotu 3. února bude v Brně konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 

na téma Církev jako místní sbor. Přihlašujte se na stránkách 

www.reformace.cz.  

30. 6. - 7. 7. proběhne sborový pobyt ústeckého, pražského a kladenského 

sboru v hotelu Žalý na Benecku (spolu s dalšími přáteli). Všichni jsme 

srdečně zváni k tomu, abychom se připojili. Předpokládaná orientační cena 

za dospělého je 3.300,- Kč, za dítě do 12ti let 2.600,- Kč. Přihlášky k pobytu a 

další informace k programu pobytu budou k dispozici v dohledné době. 
 

 

Kazachstán: Navrhovaná legislativní úprava obsahuje další restrikce 

V Kazachstánu se blíží přijetí novelizace Zákona o náboženství z roku 2011. 

Představitelé Výboru pro náboženské záležitosti odmítli vysvětlit, proč návrh 

neodstraňuje žádné restrikce ze stávajících zákonů, přestože jednoznačně 

porušují mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Pozměňovací 

návrh obsahuje nových omezení svobody náboženského vyznání celou řadu 

včetně požadavku na obnovení registrace všech neislámských a nepravoslavných 

náboženských uskupení. Nové znění zákona ještě více omezí možnosti 

náboženského vzdělávání a šíření víry a posílí cenzuru vydávané literatury.  

Podle dostupných informací požádalo na základě zákona z roku 2011 o 

registraci 1300 křesťanských organizací, uspělo jich však pouze 495. Odborníci 

varují, že v případě schválení návrhu by mohlo dojít k masovému vydávání 

zákazu činnosti náboženských organizací v Kazachstánu. 

 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

Římanům 12:2 


