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Slovo Boží se rozmáhalo
Shrnutí:

Dneska máme před sebou, který popisuje veliké duchovní projevy –
a to jak projevy svaté (vidíme dílo Ducha svatého skrze Pavla a
v křesťanech), tak i nesvaté, nečisté, démonické na lidech bezbožných
i náboženských.
Otázky pro děti:
1. Proč Bůh použil Pavlovy šátky a zástěry?
2. Jak se projevuje opravdové pokání?
3. Co je nutné k tomu, aby bylo někde probuzení?

ÚVOD
• Církev v Efezu
A. Opakování
Akvila s Priskou založili církev v Efezu, ale během Pavlova kázání
evangelia dal Bůh do této církve probuzení.
B. Kontext (v. 21-22)
Pavel napsal list korintské církvi z Efezu během tohoto probuzení.
Biblické odkazy:
 Sk 20,33-35; 1 K 16,17; 1 K 16,8-9; 1 K 1,17-24

I.

ZÁZRAKY (V. 11-12)
• Bůh používá Pavlovo pracovní oblečení

A. Kdo jedná? Bůh.
B. Co používá? Pavlovy ruce a jeho zpocené pracovní oblečení.
C. S jakým výsledkem? Lidé byli uzdraveni a démoni vycházeli.

D. Vysvětlení – Bůh potvrzuje Pavla jako apoštola Ježíše Krista.
Biblické odkazy:
 Sk 14,11; Sk 20,10; Sk 28,8; Sk 5,15; Mk 16,20; Žd 2,3-4

II. DÉMONICKÉ PŮSOBENÍ (V. 13-17)
• Chtěli „používat“ Ježíše!
A. Kdo jedná? Lidé, démoni a Bůh.
B. Co používá? Lidé jméno Ježíše, démoni posedlé, Bůh obojí.
C. S jakým výsledkem? Nevěřící zaříkávači byli zbiti a židé i pohané
byli naplněni bázní.
D. Vysvětlení – Kromě toho Bůh ukázal kým je. Nedovolí, aby jméno
Ježíš, bylo vláčeno bahnem. Bůh zjevil svůj soud. Ale kromě soudu
Bůh zjevil také svou velikou milost. Do Efezu přišlo probuzení.
Biblické odkazy:
 Dt 18,10-12; Ž 7,11; Ř 2,5; Dt 29,28; Mt 12,43-45;

III. ZNÁMKY PRAVÉHO POKÁNÍ (V. 18-19)
• Pálili magické knihy…
A. Kdo jedná? Duch svatý v křesťanech.
B. Co používá? Lidské srdce i ruce.
C. S jakým výsledkem? Lidé vyznávají své hříchy a opouští je.
D. Vysvětlení – Bůh nám dal svého Ducha a ten nás posiluje a
uschopňuje k tomu, abychom činili pokání a oddělili se od hříchu a
hříšných věcí.
Biblické odkazy:
 Ef 1,13-14; 1 J 1,9;
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IV. ZÁVĚR (V. 20)
• Modlitby za probuzení
A. Pomoc z 1 K 1,17-24 – Pavel se soustředil na kázání Krista.
B. Vysvětlení ze Sk 19,20 – Boží slovo se rozmáhalo
C. Aplikace:
1. Probuzení
2. Boží slovo
Biblické odkazy:
 1 K 1,17; 1 K 2,2; 1 K 1,24; Sk 20,24.32; Lk 3,8; 2 Pt 3,18; Tt 2,12-13

Osmisměrka
FRAK, NOTY, ALKANY, FLOXY,
LAUDA, MILOST, APAČ, NÉST,
KAKAO, ILJA, ZOOLOGIE, KNIHY,
LEOPOLD, STOA, LASTURA,
DLANĚ, OSLE, RIFLOVINA,
ZNALOST, ÚČIN, NORSKO,
MNOŽINA, SRST, ŠLÁPOTA, NŮŠE,
ANGINA, PLNO, TRÁM, MOTO,
KILA, FOSGEN, TRESŤ, AKARA,
ČLUN, SULC, AMIL
Tajenka:
_________________________
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky,
poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)
Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Sk 19,23-40).
Ze zprávy o probuzení ve městě Bala (r. 1791) – Zápas o duši č. 111
Zde, ve městě Bala jsme před nějakým časem prožili obrovské, silné a slavné
vylití Ducha Božího na lidi obecně, zvláště pak na mladé lidi. Stav a
zabezpečení duše se staly největší starostí celé země. Byli probuzeni mnozí a
mnozí z těch nejzbloudilejších lidí.
Toto slavné působení začalo v neděli odpoledne, v kapli, kde jsem ten den kázal
dvakrát. Nemohu říci, že by na kázání a celé bohoslužbě bylo tenkrát něco
zvláštního, něco víc, než jsem zde mezi našimi drahými lidmi obvykle prožíval.
Pak ale, když se blížil závěr večerní bohoslužby, se zdálo, že Duch Boží velice
mocně jedná mezi velikým množstvím přítomných, u kterých se dříve
neprojevovalo, že by hledali Boží tvář. Nyní však se ze všech úst ozýval hlasitý
nářek: ‚Co musím udělat, abych byl spasen?‘ a ‚Bože, měj slitování se mnou,
hříšníkem‘. Kolem desáté hodiny večer nebylo slyšet z jednoho konce města na
druhý nic jiného, než nářek a bědování lidí prožívajících úzkost v duši. Ještě
tuto noc, když volali k Pánu, padl duch hlubokého usvědčení a vážného
znepokojení na všechna shromáždění ve městě.
V následujícím týdnu jsme neměli nic jiného než modlitební setkání. Rozšířil se
vážný zájem o duchovní věci, který pohltil všechny ostatní zájmy.
V takových dnech je kázání evangelia snadná a nádherná práce, protože mnozí
lidé se modlí za kazatele a slovo, které slyší, v nich působí pro věčnost. Boží pravdy
mají v myšlenkách lidí svou nekonečnou váhu a důležitost. Paprsky Božího světla
spolu s neodolatelnou energií provázejí každou předanou pravdu …

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Žalm 119:105
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