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ŽIJTE JAKO DĚTI SVĚTLA!  
(EFEZSKÝM 5,8-14) 

 

Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte 
jako děti světla - ovoce světla je ve veškeré dobrotě, 

spravedlnosti a pravdě - zkoumejte, co se líbí Pánu, a 

nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je 

usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je 

hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je 
zjevováno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto 

praví: „Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti 
Kristus“.  

(ČSP Efezským 5,8-14)  
 

I. ÚVOD 
 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,8-14; Fil 2,14-15 

 
 
 

II. KÝM JSME BYLI 
 

 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,8; Ef 4,18a; 
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III. KÝM JSME 
 

 
 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,8b; 1J 1,5; J 8,12; Mt 5,14-16 

 
 

 

IV. JAK MÁME ŽÍT 
 

 
 
 
 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,9-14a; Ef 4,25-5,2; J 8,12; 1J 1,6-7; Mt 18,15-17; Žd 4,12-13; Ž 119,105; 

 

 

 

V. PROBUĎ SE TY KDO SPÍŠ 
 
 
 
 
 

Biblické odkazy:  
 Ef 5,14b; 2Tm 2,20-22; Iz 1,18  
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LOVY, HOST, VÝKLUZ, LADIČKY, 

SKLA, LUSK, ŠKYTNUTÍ, RASY, RŮST, 

VÁDÍ, KIRA, SADA, HŘIŠTĚ, VRBA, 

ORBA, JUSTÁŽ, VETO, VŮNĚ, OSEL, 

KLID, ATAK, USEDLOST, ÚSTA, 

OSADY, DEKL, KARI, GLYCERÍN, 

PACHT, VNAD, VADA, LSTI, SLÁNKA, 

LÁVA, ODZVUK, AUTA, LEJNO, 

ZMOL, VSUN, BANÁNY, SOPRÁN, 

VRÁTNÍ, MAGLAJZ, NOTY, TUPÉ 

Tajenka:  

2 Timoteovi 1:14  Svěřený poklad chraň …………………………………………………, 

který v nás přebývá. 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel 

Borovanský (Kaz 6,1-12), písně Terezka Weberová.  

 

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

Roxana, v Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších 

(www.juniorhotelroxana.cz).  

Přihláška je uvedena na sborových stránkách www.cirkevusti.cz. 
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Čína: Manželka uvězněného sborového staršího prosí o modlitby 
V prosinci 2018 se členové společenství Early Rain Covenant Church (‚Časný déšť‘) 

stali terčem série razií, při kterých bylo více než 100 křesťanů zadrženo. Od té doby 

byli všichni propuštěni na svobodu – s výjimkou pastora Wanga I, který si odpykává 

devítiletý trest, a také sborového staršího Čchina Te-fu, který byl za „nelegální 

podnikání“ odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody. Čchinova manželka, Siao 

Chung-liou, nedávno napsala dopis, ve kterém prosí křesťany po celém světě, aby 

na její rodinu pamatovali v modlitbách. Níže uvádíme jeho překlad. 

Drazí bratři a sestry, jmenuji se Siao Chung-liou a jsem manželkou Čhina Te-fu. 

Prosím vás o přímluvné modlitby za mou rodinu i za mě osobně. Te-fu strávil ve 

vězení již více než šest měsíců. Ze začátku mi několikrát telefonoval. Přestože byly 

naše hovory krátké, pokaždé jen dvě nebo tři minuty, dokud jsem mohla slyšet jeho 

hlas, věděla jsem, že je v bezpečí a naživu. Nemohla jsem se s ním vidět osobně, ale 

věděla jsem, že prostě někde je, že je živý a že ho Bůh na tom místě vidí. Od konce 

března mi však už nezavolal. Již více než 70 dní nejsme v kontaktu a mám strach. 

Rozum mě přesvědčuje, že je stále naživu a Bůh je s ním. Nicméně když ho neslyším, 

připadám si, jako by na mě útočil nepřítel. Tolik mě to bolí, každý den trpím. 

Normálně by se můj muž sral o společenství, před každým shromážděním i po něm 

by měl práci, a já bych si každý večer přála, aby se vrátil o něco dřív. Nyní mi toto 

pomyšlení působí bolest. Každý den toužím po jednom tříminutovém telefonátu, ale 

i tato naděje se zjevně stala příliš smělým přáním. Drahý Bože, prosím, ať tě mohu 

následovat. Ať se mohu dotknout cípu tvého roucha, neboť nejsem o nic lepší než 

žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Znám své slabosti a tak prosím své bratry 

a sestry o modlitby, za mě a Čchina Te-fu. Laskavý Bože, daruj nám své 

milosrdenství. Jsme pokořeni a ubiti a již to nedokážeme snášet. Čchinova žena. 

 
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a 

Bůh veškeré útěchy!  
2 Korintským 1:3   


