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VY JSTE SVĚTLO SVĚTA (EF 5,11-13)
Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy
Pavel ve verši jedenáct vybízí křesťany k těmto dvěma činnostem, ve
verši dvanáct vysvětluje důvody pro tyto činnosti a ve třináctém verši
hlouběji vysvětluje smysl těchto příkazů.
Text Písma (vlastní překlad):
11A nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, ale místo toho je
odhalujte. 12Ty ovšem, které konají potají, je odporné i jen zmiňovat. 13Ale
všechny ty, které jsou odhalené světlem, jsou zjevné.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Co to znamená, že křesťan je světlem?
2. Jaké jsou skryté ohavnosti srdce v životě věřících?
3. Jak můžeme vynést na světlo skryté věci srdce?

ÚVOD
• Pavel mluví k Božím dětem

Biblické odkazy:


I.

PŘÍKAZY (v. 11)
• Nepodílejte se, odhalujte!

Biblické odkazy:
 Ef 5,8.17; Ef 2,10; Gn 3,17-19; Kaz 1,2; Tt 1,16; Ef 5,1

II. ZDŮVODNĚNÍ (v. 12)
• Skryté hříchy srdce

Biblické odkazy:
 Ef 4,18-19; Ez 8,6-12; Ef 5,3; 1K 15,33;

III. VYSVĚTLENÍ (v. 13)
• Je jasné, oč jde

Biblické odkazy:
 Ef 4,25; 1Pt 2,15; Ř 12,20-21; 1Pt 4,4; 1Te 3,14-15; Ef 5,14

Osmisměrka
APSARY, OTVOR, VĚZNI, SKYTH,
OSMINA, MRKEV, TRYSK, AZTÉK,
UREUS, PRYŽE, TWIST, PODZIM,
MEZERA, PAHÝL, ASIAT, REAKTOR,
SPRINT, DÍLNA, HUMŘI, ZMIJE,
LVICE, KEKSY, BETLY, ATRAKCE,
STROK, SÁDLO, SCÉNA, SEKTOR,
ADICE, KŮZLE, KVÁDR, PARNO,
HOUSE, ROTNÝ, VÝČEPNÍ, SKRUŽ

Tajenka (Fp 2,15):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas
neděle 930 – Společné shromáždění církve. Vedení (Žalm 63) Karel Jiroušek,
kázání Pavel Borovanský, písně Markéta Borovanská.

Indie: Snahy o přepsání historie vzbuzují mezi místními křesťany
obavy
Před několika měsíci indický ministerský předseda Naréndra Módí
jmenoval komisi historiků, kteří mají za úkol studovat indické dějiny s
důrazem na úlohu hinduismu. Největší vliv v zemi má hinduistická
nacionalistická strana BJP, která dlouhodobě usiluje o posílení role tohoto
náboženství. Předseda komise v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl:
„Byl jsem vyzván, abych předložil zprávu, která vedoucím představitelům
umožní v určitých aspektech přepsat starověké dějiny.“ Součástí tohoto
„přepisu“ by mělo být tvrzení, že dnešní hinduisté jsou přímými potomky
původních obyvatel Indie z doby před 12 000 lety. Zadání obsahuje také
požadavek na zapracování řady příběhů z posvátných hinduistických spisů
do dějin země, aby se následně vyučovaly ve školách jako historické
skutečnosti. Indičtí křesťané mají z těchto snah obavy a spatřují v nich
zjevný úmysl prokázat, že Indie je hinduistickou zemí, která patří
hinduistům. Značná část obyvatel se však k hinduismu nehlásí – tito
příslušníci náboženských menšin by se následně mohli stát občany druhé
kategorie.

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy,
díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc,
abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a
vážnosti.
1 Timoteovi 2:1-2
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