
IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

NASTALY DNY ZLÉ … (EF 5,15-16) 
Žijte moudře a nemarněte čas 

Náš dnešní text nás volá k moudrosti v oblasti, kde jsme obdarováni 

všichni úplně stejně – a to je nakládání s časem. Nikdo nemá víc času, 

nikdo ho nemá méně. A jako Boží děti, kterým září Kristus, máme být 

moudří v tom, jak s tímto časem naložíme. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
15Hleďte tedy pečlivě na to, jak žijete, ne jako pošetilci, ale jako moudří. 
16Získávejte čas, neboť jsou dny zlé. 

 
 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Jaká by měla být křesťanská víra? 

2. Jak můžeme dobře využívat svůj čas? 

3. Proč Písmo tvrdí, že jsou zlé dny? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Život ve světle vzkříšeného Krista 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 1,13-14; Ef 4,11-16; Ef 5,14;  
 



 

 

I. ŽIVOT PRO KRISTA 

• Jak žít životem víry v tomto světě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 4,17; Ef 5,2.9; Mt 24,4; Mk 4,24; Lk 8,18; Př 1,32; 1K 6,12; 1K 10,23; Př 30,20; Žd 10,29;  
 

II. VYKUPOVÁNÍ ČASU PRO KRISTA 

• V čem se bude projevovat moudrý život? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,15; 1K 1,30; Ko 2,3; Jk 3,15.17; Ga 3,13; Ga 4,5; Da 2,8; Ko 4,5;  
 



 

 

III. UTRPENÍ PRO KRISTA 

• Jak obstojíte v tomto zlém věku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1J 2,18; 1Te 1,10; 
 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

FIGURKA, SLŮNĚ, SÍTKA, 

HUSTILKA, LOUH, PAVÍ, EFOR, 

CHLUPY, ARAT, SÍLY, RISK, AKTA, 

GLEJ, PULOVR, AKLÉ, RTÍK, 

OSIDLA, ORLATA, LOSY, SLAVKOV, 

KOMPILACE, SOKOLÍK, GLACIÁL, 

OTKA, HADR, PROUHA, VLYS, PLEN, 

RŮDL, BOBR, PILY, SATYR, PALA, 

ZAIŘAN, MASAKR, DOPISOVATEL, 

VALCHY, SPÁD, HATĚ, SHLUK, 

OCKO, POSADIT, FARAON, CÍCHA, 

POLESÍ, ARPA 

Osmisměrka 

Tajenka (Ga 5,13): 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas. 

neděle 930 – Společné shromáždění církve se společným obědem. Vedení 

(Žalm 78,40-72) Pavel Borovanský, kázání Jan Suchý, písně 

Tereza Weberová. Vyučování základů víry.  

V sobotu 13. 10. pořádá Biblická církev Praha vyučování na téma „Požehnání 

nové smlouvy (Jer 31,33)“ – témata: Zaslíbení nové smlouvy, 

Zákon nové smlouvy, Lid nové smlouvy, Požehnání nové 

smlouvy. Vyučovat bude Geoff Volker.  
 

 

Nepál: Napadení pastora, zavedení nové legislativy 

Pastor Sagar Baizu se 19. července zastavil v místním podniku na kávu, když ho 

znenadání napadla skupina mužů. Nějakou dobu ho mlátili do hlavy, než nakonec 

uprchli s varováním: „Vyhodíme tvoji modlitebnu do vzduchu, stejně jako všechny 

ostatní, a taky tě zastřelíme, tebe a všechny vaše vedoucí.“ Zaměstnanci kavárny 

se snažili pastorovi pomoci a přivolali policii. Naštěstí se zdá, že nebude mít žádné 

trvalé následky. Pastor Baizu stojí v čele společenství Anugrah Vijay a také působí 

jako mluvčí Národní federace křesťanů v Nepálu. Obhajobě nepálských křesťanů 

se věnuje již více než deset let a jeho aktivity jsou velmi dobře známé. 

17. srpna začala platit nová legislativní úprava namířená proti konverzím. 

Šíření evangelia zakazuje již ústava z roku 2015, nový zákon však zbavuje 

obyvatele dalších náboženských svobod a doplňuje další tresty pro ‚provinilce‘. 

Významným faktorem při schvalování nové legislativy byl nátlak hinduistických 

nacionalistů v sousední Indii. 

Podle místního spolupracovníka kanadského Hlasu mučedníků bude pořádání 

bohoslužeb a vzdělávání křesťanů stále povoleno, jakékoli evangelizační aktivity 

však bude možné provádět jen skrytě a nepřímo. Nepálští křesťané na 

modlitbách zvažují možnosti, jak v budoucnu naplňovat své poslání. 

 
 

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 

Filipským 2,4 


