
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

NADPŘIROZENÉ BOŽÍ DÍLO V EFEZU (Sk 19,11–22) 

Mocí Páně se rozmáhalo jeho Slovo 
 

Dneska máme před sebou text, který popisuje veliké duchovní projevy – a 

to jak projevy svaté (vidíme dílo Ducha svatého skrze Pavla a 

v křesťanech), tak i nesvaté, nečisté, démonické. 
 

Text Písma – Skutky 19,11–22, ČEP: 
11Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. 12Lidé dokonce odnášeli k 

nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. 13Také 
někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke 

svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, 
říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“ 14Tak to dělalo sedm synů 

Skévy, prý židovského velekněze. 15Ale zlý duch jim řekl: „Ježíše znám a o Pavlovi 
vím. Ale kdo jste vy?“ 16Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, 

všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. 17To se 
rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a 
jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. 18Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a 
přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. 19Nemálo pak těch, 
kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se 
odhadovala na padesát tisíc stříbrných. 20A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se 

jeho slovo. 21Po těchto událostech se Pavel veden Duchem svatým rozhodl, že 
půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. Řekl: „Zůstanu tam nějaký čas, a 

potom musím také do Říma.“ 22Poslal do Makedonie dva ze svých pomocníků, 
Timotea a Erasta, a sám se ještě nějaký čas zdržel v Asii. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak můžeme definovat zázrak? 

2. Proč křesťan nemůže být posedlý démonem? 

3. Jak se může Boží slovo rozmáhat v životě křesťana? 
 

KÁZAT JEN KRISTA UKŘIŽOVANÉHO 

 Co je jedním z měřítek úspěšné služby? 
 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Sk 20,33–35; 1K 16,17; 1K 16,8–9; 1K 1,17–24 
 



 

 

I. BŮH DĚLÁ ZÁZRAKY (V. 11–12) 

 Proč někde Bůh dělá zázraky a jinde ne? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Sk 14,11; Sk 20,10; Sk 28,8; Sk 5,15; Mk 16,20 
 

II. BOŽÍ MOC NAD DÉMONY (V. 13–17) 

 Proč nevěřící lidé nemohou používat Boží moc? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Dt 18,10–12; Dt 2á,28 



 

 

 

III. BŮH VEDE K POKÁNÍ (V. 18–20) 

 Proč se u křesťana dříve či později musí objevit ovoce? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1J 1,9; 1K 1,17; 1K 2,2; 1K 1,24; 2Pt 3,18; 
 

  

 

 
   AKTOVKA, ARTYČOK, ASÁK, AVIA, 

BRUSEL, CAMP, COMA, EBON, 

HLÍSTI, HRACHOVINOVÁ, KIWI, 

KOREKTNOST, MLOK, MOZAIKA, 

MRTVICE, NEOTESA, OKRY, OTAVY, 

OZNÁMIT, PANELY, PAPÁ, PATA, 

PÍCE, PROTOTYPY, PŘESYPY, 

REPRODUKTOR, SANITKA, 

SLAŇOVÁNÍ, STISK, SYREČEK, 

TROCHEJ, TŘES, UMŘÍT, ÚTES, 

UTISKOVATELÉ, YZOP, ZEMĚ, 

ZPRONEVĚRA 

Osmisměrka 

Tajenka Jer 23,29 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium online  

Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 

Burkina Faso: Křesťané na černé listině 

4. června v noci neznámí útočníci přepadli osadu Yagha a zcela bez rozmyslu 

pozabíjeli více než 130 civilistů. Přestože se k odpovědnosti nikdo nepřihlásil, 

vládní představitelé jsou přesvědčeni, že za hrůzným činem stojí některá ze 

skupin islámských džihádistů, které v oblasti operují. 

Co do počtu obětí se jednalo o zatím nejhorší útok džihádistů v Burkině Faso. 

Současně je to jen jeden z mnoha, ke kterým poslední dobou dochází prakticky 

každý měsíc, zejména v severní části země. Je stále patrnější, že primárním cílem 

těchto násilností jsou křesťané. Při ničivých raziích jsou často terčem právě 

křesťanská společenství a jejich členové. 

Zástupce polského Hlasu mučedníků uvedl, že násilnosti původně postihovaly 

všechny obyvatele Burkiny Faso bez rozdílu, avšak v dubnu 2019 džihádisté 

otevřeně vyhlásili, že se mají v plánu zaměřovat na křesťany. „Chtějí křesťany 

vyhnat [ze země],“ uvedl představitel. „Křesťané jsou na černé listině. Když [do 

osad] přicházejí džihádisté, hledají křesťany, unášejí je nebo rovnou zabíjejí.“ 

  

  

 

 

 

 

 
 

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 

Janovo evangelium 6,68 


