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NEPROMARNI SVŮJ ŽIVOT!  
(EFEZSKÝM 5,15-16) 

 

Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, 
ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé.  

(ČSP Efezským 5,15-16)  
 

 

8 Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti 

světla — 9 ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a 

pravdě — 10 zkoumejte, co se líbí Pánu, 11 a nemějte žádnou účast 

na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. 12 Neboť o tom, 

co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. 13 Ale všechno, co je 

světlem usvědčováno, je zjevováno, 14 neboť všechno, co je 

zjevováno, je světlo. Proto praví: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z 

mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘ 15 Dbejte tedy pečlivě na to, jak 

žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; 16 vykupujte čas, 

protože dny jsou zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, 

co je Pánova vůle. 18 A neopíjejte se vínem, v němž je 

prostopášnost, ale naplňujte se Duchem, 19 mluvíce k sobě v 

chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, 

svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho 20 a vždycky za všechno 

děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci. 

(Efezským 5,8-20 CSP) 
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I. ÚVOD 
 
 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,15-16; Jb 14,5 

 

II. DBEJTE NA TO, JAK ŽIJETE 
 

 
 

 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,14-15; Mt 4,1-11; Mk 12,13-17; 

 
 

III. ŽIJTE JAKO MOUDŘÍ 
 
 

 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,15; Ž 14,1; Př 9,10; 1Kor 1,30; Kol 2,3; Kol 3,16; Jk 3,17;  

 

 

IV. VYKUPUJTE ČAS 
 
 
 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,16; Ž 139,16; Ž 90,12; Žd 11,24-27; Jk 4,14 
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STAROCH, TUNA, VÍČKO, OKOP, 

VIDĚT, SITUACE, OTĚŽ, BIŽU, ŽIAR, 

DXVI, SBĚR, SVINĚ, TITÁNKY, LASA, 

POTÍŽE, PÓVL, MOTO, TISÍC, VÍRA, 

LASO, HROCH, ZNOJ, KRYL, 

ROUCHA, LETOUNY, ZNIK, AGNÁT, 

UPÍT, LÁVA, ŠTÍT, DUSÍK, OVIS, 

OSEL, PRUH, ASIGNÁT, ÚKOL, 

OGAM, ODVÉST, SICHA, ŠPROT, 

BLOK, PATA, JUBIL 

Tajenka:  

Jan 1:3  ……………………………………………………………………………… a bez něho 

nepovstalo nic, co jest. 

4  V něm byl život a život byl světlo lidí. 

5  To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
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Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení 

Jaroslav Kernal (Kaz 3,1-15), písně Terezka Weberová.  

V neděli 7.6. budeme mít, dá-li Pán, společný oběd. 

 

25. 7. (sobota) – 31.7. (pátek) plánujeme sborovou dovolenou v hotelu 

Roxana, v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších (www.juniorhotelroxana.cz).  

 

Afghánistán: Bůh jedná uprostřed utrpení 

Zatímco je Afghánistán stále sužován vážnými problémy politického rázu, pro 

místní občany to znamená četné komplikace v každodenním životě. K tomu ještě 

přičtěme skutečnost, že zvěstování evangelia je v této zemi nelegální a může mít pro 

křesťany vážné následky. Kristovi následovníci se musejí potýkat s chybějícící 

svobodou k účasti na veřejných bohoslužbách. Navzdory všem obtížím Bůh v 

Afghánistánu stále jedná. Podle pracovníka Hlasu mučedníků, který v této zemi 

působí, se místní křesťané scházejí v soukromých domech a bytech ve stovkách 

malých skupinek ke společnému studiu Bible formou vyprávění příběhů. Tyto 

skupinky jsou obzvlášť efektivní v oslovování žen, které většinou musejí zůstávat 

doma. Užitečným nástrojem pro zvěstování evangelia se ukázaly být také sociální 

sítě. Zatímco se mnozí Afghánci obracejí ke Kristu, stále je zapotřebí vykonat 

mnoho práce. Celá řada etnických a jazykových skupin nemá k dispozici překlad 

Bible do svého rodného jazyka, a opozice vůči křesťanství v těchto komunitách i 

nadále zůstává silná. 

 
Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si: "Upustí od díla a ono se neuskuteční." 

"Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!"  
Nehemjáš 6:9   


