IBLICKÉ POLEČENSTVÍ

ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM

EFEZSKÉ MODLÁŘSTVÍ – SK 19,2323-20,1
Proměňující moc evangelia
Shrnutí:

Každé probuzení přináší spolu s vážným a hlubokým zájmem o
duchovní věci také protireakci – někdy je to přímo pronásledování,
jindy se může jednat o pomluvy, skandály a podobné věci, které mají
narušit věrohodnost Božího díla a zastavit působení Boží moci.
Otázky pro děti:
1. Co bylo hlavním motivem Demétriova jednání?
2. Jak evangelium proměňuje lidské životy?
3. Jaký je jeden z důvodů, proč můžeme věřit Bibli?

ÚVOD
• Efez
Efez byl hlavním městem provincie Asie. Bylo to významné a veliké
město, kde sídlil místodržitel provincie.
Bylo to obchodní a náboženské centrum, které žilo v přepychu a
v hojnosti, a kvůli uctívání bohyně Artemidy mělo mnoho zvláštních
výsad.
Městu dominoval chrám, který bývá řazen mezi sedm divů světa.

Biblické odkazy:
 Sk 19,1-40

I.

PŘÍBĚH EFEZSKÉHO MODLÁŘSTVÍ
• Dvě hodiny volali…

A. Pobouření (v. 23-27)
B. Uctívání modly (v. 28-34)
C. Uklidnění (v. 19,34-20,1)

Biblické odkazy:
 2 Tm 3,12; Sk 19,32; 2 Tm 4,14-15;

II. VYSVĚTLENÍ
• Varování před modlářstvím
A. Obhajoba křesťanství
B. Dopad kázání Božího slova
1. Pavel pojmenovává hřích.
2. Pavel vedl k duchovnímu rozlišení.
3. Pavel vyučoval život ve víře.
C. Popis modlářství

Biblické odkazy:
 Sk 18,14-15; Ž 115,4-8; 1 K 10,14.19-20
2

III. APLIKACE
• Co máme dělat?
A. Historicita Bible a její pravdivost
B. Varování před modlářství
C. Církev ze Židů i pohanů
D. Probuzení

Biblické odkazy:
 Ex 20,3-5; 1 K 12,2; Gal 5,20; Zj 22,15; Jr 17,9; Ko 3,5; 1 J 5,21; Ef 2,14-18; Ř 1,16

Osmisměrka
IONT, TUPÉ, CENT, OLEJE,
SLOVO, BÝCI, ELSA, PLEBEJ,
CAEN, ALPY, ILJA, VZHŮRU,
KŘEZ, NEONY, INTRÁDA,
ISCHIAS, MOTTO, OLBŘÍM, ŘÍJE,
CVIK, SACHARIDY, ACIDITA,
NEBOŤ, LEVOTA, UDIVIT, PTÁK,
SPĚCH, TEMPA, PAŘEZ,
ZATEMNIT, SMYKY, BIČE,
HEPTODA, ZVĚŘ, EVOLUCE, ASIE,
DOZVUK
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 (Marcus Denny).
Modlitby za pronásledovanou církev (Thajsko)
• V Thajsku, v okolí Mae Sot jsou kvůli silným dešťům velké záplavy.
Modlete se za lidi, kteří museli opustit své domovy a zvláště za
pronásledované karenské křesťany, kteří žijí právě v této oblasti.
• Modlete se za to, aby Bůh dal učitele pro biblickou školu, která je pro tyto
karenské křesťany. Jeden z učitelů je zadržován v Pákistánu. Modlete se za
to, aby Bůh odstranil všechny překážky, které stojí v cestě tomu, aby mohl
sloužit v Thajsku.

Modlitby za sbor
• Modlete se za Světlanu – aby našla bydlení v Ústí a mohla zase chodit do
sboru. Modlete se také za to, aby našla práci.
• Modlete se za starší, aby měli moudrost i lásku k vedení Božího stáda.
• Modlete se za to, abychom jako sbor rostli v jednotě, v lásce jedni
k druhým, v milosti a v poznání Pána Ježíše Krista.
• Modlete se za ty, kteří nechodí pravidelně do sboru, aby je Bůh přitáhl a
dal jim poznat důležitost společenství Božího lidu (totéž také za biblické
studium).
• Modlete se za prohloubení modlitebního života sboru.

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
Efezským 5:14
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