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Dnešní církev je plná ml?ících svatých, kte?í necht?jí d?lat rozruch. Konec konc?, nikdo si nep?eje potíže! N?kte?í
u?edníci ale byli potížisté. Pavel a Silas chodili v moci Ducha a „ve služb? našeho Pána Ježíše Krista nasadili sv?j
život“ (Skutky 15,26). P?i jedné p?íležitosti se Pavel setkal s v?štkyní a vyhnal z ní zlého ducha, což vyvolalo v
celém m?st? pozdvižení. Majitelé této osvobozené otrokyn? p?ivlekli Pavla a Silase na nám?stí p?ed m?stskou
správu. Potom je zbili a uvrhli do v?zení (viz Skutky 16,16-24).
Jist? to muselo vypadat, že satan tuhle bitvu vyhrál, avšak veškerá Boží moc byla s t?mi potížisty, kte?í jednali v
Duchu svatém. „Kolem p?lnoci se Pavel a Silas modlili a zp?vem oslavovali Boha … Tu náhle nastalo veliké
zem?t?esení a celé v?zení se ot?áslo až do základ?. Rázem se otev?ely všechny dve?e a všem v?z??m spadla
pouta“ (Sk 16,25-26). To všechno vedlo k tomu, že žalá?ník p?ed nimi padl na kolena a volal: „Pánové, co mám
d?lat, abych byl zachrán?n?“ (Sk 16,30) Z v?zení šli Pavel se Silasem p?ímo do domu Lydie a povzbudili své
bratry v Pánu (viz Sk 16,40).
Pavel a Silas odvážn? vyzvali mocnosti temnoty a mrtvý, zkažený náboženský systém. „P?išli do Tesaloniky, kde
m?li Židé synagogu. Pavel … vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trp?t a vstát z mrtvých. ‚A ten Mesiáš‘,
?ekl Pavel, ‚je Ježíš, kterého já vám zv?stuji‘“ (Sk 17,1-3). Synagoga v Tesalonice m?la p?edtím po celé roky
pravd?podobn? klidná shromážd?ní bez jakéhokoli vyrušení. Piln? vyu?ovali Písmo a navenek vypadali velmi svat?.
Potom p?išel Pavel a za pouhé t?i týdny, kdy kázal o Králi Ježíši, zp?sobil v celé oblasti rozruch.
Už sis n?kdy p?ál sv?d?it horliv?ji? Vyvolává v tob? satan strach z lidí? Bible ?íká: „Vzep?ete se ?áblu a ute?e od
vás“ (Jakub 4,7). „A tak, brat?í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Efezským 6,10). Kéž t? Pavel a
Silas inspirují, abys sm?le sv?d?il o Ježíši.
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