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KDO NEZDĚDÍ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ? (EF 5,3-5)
Čistý život Božích dětí
Verše, které jsou dnes před námi, zdůrazňují život ve svatosti. Je tady
svatost života, která je vlastní milovaným Božím dětem, je tu svatost
řeči, která se projevuje díkůvzdáním a je zde popsaná svatost Kristova
království, do kterého nevstoupí nic nečistého.
Text Písma (vlastní překlad):
3Ale smilstvo, jakákoliv nečistota nebo chamtivost ať nejsou mezi vámi
ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. 4Hanebné a pošetilé řeči nebo
dvojsmyslné vtipkování se nesluší, ale mnohem více vděčnost. 5Vždyť
velmi dobře víte, že žádný smilník nebo nečistý nebo lakomec, což je
modlář, nemá dědictví v království Kristově a Božím.

Otázky pro děti (i dospělé):
1. Jak může být křesťan svatý?
2. Jak může člověk ovládat svůj jazyk?
3. Kdo zdědí království Kristovo?

ÚVOD
• Kontrast svatého a nesvatého
v. 1 – Žijte jako milované děti Boží … v. 3 – ale
smilstvo, nečistota, chamtivost
hanebné, pošetilé, dvojsmyslné řeči

x
x

svatí
vděčnost

smilník, nečistý, lakomec (modlář)

x

království Boží

Biblické odkazy:
 Ef 2,4-5; Ef 5,1-2;

I.

ČISTOTA ŽIVOTA (v. 3)
• Nemravné a hříšné jednání ani nezmiňujte!

Biblické odkazy:
 Fp 2,3-4; Mt 5,28; 1K 6,19-20; Ef 1,7; Ef 2,19; Mt 6,24

II. ČISTOTA ŘEČI (v. 4)
• Vaše ústa ať jsou naplněná díkůvzdáním a chválou!

Biblické odkazy:
 Ef 4,29; Př 24,9; Ko 2,8; 1Tm 1,3-6; Mt 12,34; Jk 3,2; Ko 2,6-7;

III. ČISTOTA KRÁLOVSTVÍ (v. 5)
• Žádný hříšník nevstoupí do Božího království

Biblické odkazy:
 Ko 3,5-6; 1K 6,9-10; Ga 5,19-21; 1Te 4,3-6; Mk 7,21-22; Zj 22,11-15; Ř 1,32; Zj 15,3-4

Osmisměrka
RASY, TAXA, DOST, OSKA, KREV,
KAMARÁDKA, DŘEZ, NISA, MODŘ,
EXKURZE, ROBA, STŘŽ, OSOBÁK,
OKAP, ISCHIAS, KORBA, DRELÁK,
VÍNA, KLAM, EXIT, METAMORFÓZA,
FREE, OBLET, PEŘÍ, KOMINÍCI,
TAVY, FAUL, RUDKA, KYBLÍK,
PÍSEMNOSTI, KOUT, KOZA, ALBÍNI,
POKÁRAT, OVANY, ZÁKRYT, KASY,
CVOK, KRAS, BASE, KÁČE, CAEN,
SLZKA, TLACHY

Tajenka (1Te 4,3):
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání
neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 40) Jarda Kernal st., písně
Markéta Borovanská, kázání Jan Suchý.

Tádžikistán: Vedoucí křesťanského společenství umístěn na samotku
Vedoucí tádžického křesťanského společenství, odsouzený ke třem letům
odnětí svobody za „zpěv extrémistických písní v kostele, kterými podněcoval
náboženskou nesnášenlivost“, byl nedávno převezen do vězeňského zařízení 350
kilometrů od domova a umístěn na samotku.
Pastor Bachrom Cholmatov je ženatý a má tři děti. Letos v červenci byl
odsouzen na základě ustanovení paragrafu 189 tádžického trestního řádu.
Zatčen byl 10. dubna při blíže nezdůvodněné policejní razii ve společenství ve
městě Chudžand. Po převozu do Javanu (jižně od hlavního města Dušanbe)
místní úřady uvedly, že se jedná o „běžný postup“, v rámci kterého člověk stráví
před převozem do cílové věznice 15 dní na samotce.
Policisté během zatýkání vyslýchali a zbili několik dalších členů společenství
a také jim zabavili křesťanské zpěvníky, které označili za „extrémistické“. Tajní
policisté, společně s příslušníky dalších bezpečnostních složek a zástupci
Státního výboru pro náboženské záležitosti, v únoru uskutečnili razii v
sesterských společenstvích v sogdijském vilájetu. V březnu bylo nařízeno
ukončení činnosti společenství v osadě Konibodom (přibližně 80 kilometrů
východně od Chudžandu). I při této příležitosti policisté vyslýchali a mučili
členy společenství.

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří
Pána.
Židům 12,14
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