
IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

POCHOPTE PÁNOVU VŮLI! (EF 5,17-18) 
Příkaz k naplnění Duchem svatým 

Máme před sebou dva verše, které jsou velmi podobné – v první polovině 

je negativní příkaz – máme něco odložit, něčeho se vzdát a do 

kontrastu k tomu je dá pozitivní příkaz – máme něco přijmout. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
15Hleďte tedy pečlivě na to, jak žijete, ne jako pošetilci, ale jako moudří. 

16Vykupujte čas, neboť nastaly dny zlé. 
17Proto nebuďte pošetilí, ale chápejte, co je vůle Pána 

18a neopíjejte se vínem, v čemž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. 

 

Otázky pro děti (i dospělé):   

1. Jak se projevuje pošetilost v životě člověka? 

2. Jak můžeme nejlépe poznat Pánovu vůli? 

3. Proč potřebujeme být stále naplněni Duchem svatým? 
 

 

 

 

ÚVOD  

• Žijte jako děti světla 
 

 

Připomínejte si, co pro vás Kristus udělal a kým v Kristu jste! 

 

 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,6; J 3,16; Ef 4,17; Ef 5,1; Ef 4,22-24 
 



 

 

I. „PROTO“ (KONTEXT) 

• Na co přesně navazuje 17. verš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 2,4; Ef 5,11; Ga 1,4; Kaz 1,2; Ef 4,18-19; Ž 62,2-3 
 

II. POZNEJTE PÁNOVU VŮLI 

• Které dvě věci zde staví Písmo do protikladu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 14,1; 1K 15,33; Sk 13,27; Jk 3,17; 1Te 4,3-5 
 



 

 

III. NAPLŇUJTE SE DUCHEM 

• Jak spolu souvisí Duch a Slovo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mk 7,19; 1Tm 4,4-5; Př 23,29-35; Ko 3,16; Ef 6,17; Ř 8,9; Sk 20,32 
 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

VAVŘÍN, SIRKA, ORAN, TAŠKY, 

KLÍČ, ACER, KAPITULACE, JASPIS, 

JOLA, REKOMANDO, EXTENZOR, 

ČERVENÁČEK, ČIRÝ, METR, 

UBYTOVNA, ŠTUS, AKÁT, ALPY, 

ŘÍPA, NIOB, ŠPRT, KRUPKA, ORLE, 

MONOPOLY, OVČÍNY, PLOT, CENÍK, 

UNIE, BEAT, ODVOLAT, RAFT, 

OKYT, SMÝT, KONVOJ, HRDLA, 

VÝTRUS, KOMPLEXE, KOUPĚ, ŘEVY, 

TYČE, DVOJTEČKA, HOUŠTÍ, 

OČERŇOVAT 

Osmisměrka 

Tajenka (J 6,63): 

 

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

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Pavel Borovanský, vedení (Žalm 

84) Jan Suchý, písně Petr Svoboda.  

V sobotu 13. 10. bude v Praze od 9,30 hod. vyučování s Geoffem Volkerem na 

téma Požehnání nové smlouvy. Pokud plánujete, že se 

zúčastníte, prosím, abyste se přihlásili u starších. 

 
 

 

Barma (Myanmar): Pročínští separatisté se zaměřují na křesťany 

Čínou podporovaní separatisté z takzvané „Jednotné armády státu Wa“ (UWSA) 

působící v oblasti Wa v Šanském státě v Barmě v reakci na nedávno vydané pokyny 

demolují křesťanské modlitebny, zadržují pastory a vyslýchají je. Začátkem září 

UWSA vydala prohlášení v čínském jazyce, ve kterém jsou všichni příslušníci 

ozbrojené skupiny vyzýváni, aby „zjistili, co misionáři vlastně dělají a jaké jsou jejich 

záměry“. Kromě toho mají zajistit ukončení výstavby nových církevních budov a 

zničit všechny církevní stavby vybudované po roce 1989 bez úředního svolení. 

Zmíněn je i zákaz činnosti zahraničních církevních pracovníků a náboženského 

vyučování ve školách. Prohlášení obsahuje čínský výraz ťi-tu-ťiao, který je používán 

v souvislosti s protestantskými a evangelikálními křesťany, nikoli tchien-ču-ťiao, 

který označuje římské katolíky. Nařízení je tedy zřejmě cílené na konkrétní 

křesťanské skupiny. Od jeho rozšíření již bylo několik církevních budov zničeno; ve 

většině případů se jednalo o modlitebny baptistických společenství. (Odhaduje se, 

že křesťané tvoří 30 procent z celkového počtu příslušníků etnické skupiny Wa.) 

 

 
 

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

Filipským 2,4 


