
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

EVANGELIUM NIČÍ MODLÁŘSTVÍ (Sk 19,23–20,1) 

Proměňující a pobuřující moc evangelia 
 

Dneska se podíváme na závěr Pavlova misijního působení v Efezu 

Podíváme se na to, jak popisuje efezské modlářství, ukážeme si, co z něj 

dovídáme o Božím díle a nakonec se zastavíme u několika aplikací. 
 

Text Písma – Skutky 19,23–20,1, ČEP: 
23V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení. 24Nějaký Demetrios, 

zlatník a výrobce stříbrných napodobenin Artemidina chrámu, který poskytoval 
značný výdělek řemeslníkům, 25svolal je i ostatní, kteří dělali podobné věci, a řekl 

jim: 26„Mužové, víte, že z této práce máme blahobyt, a vidíte a slyšíte, že tenhle 
Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. 

Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. 27Je nebezpečí, že 
nejen náš obor ztratí vážnost, nýbrž i chrám veliké bohyně Artemidy nebude 

považován za nic, a začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý 
svět.“ 28Když to uslyšeli, velmi se rozzlobili a začali křičet: „Veliká je efezská 
Artemis!“ 29Pobouření se rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do 

divadla a vlekli s sebou Makedonce Gaia a Aristarcha, Pavlovy průvodce na 
cestách. 30Pavel chtěl jít do shromáždění lidu, ale učedníci mu v tom zabránili. 

31Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří mu byli nakloněni, mu vzkázali, aby 
se tam neodvažoval. 32Každý křičel něco jiného, neboť v shromáždění byl zmatek a 
většina nevěděla, proč se vůbec sešli. 33Židé postrčili dopředu Alexandra a zástup 

ho nechal vystoupit. Alexandr zamával rukou a chtěl pronést před lidem obhajobu. 
34Když však poznali, že je to Žid, všichni jedním hlasem křičeli asi dvě hodiny: 
„Veliká je efezská Artemis!“ 35Teprve městský tajemník uklidnil zástup a řekl: 
„Efezané, kterýpak člověk by nevěděl, že město Efez je strážcem chrámu velké 

Artemidy a jejího obrazu seslaného z nebe! 36Protože o tom nemůže být pochyb, 
musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. 37Přivedli jste tyto lidi, ale oni se 
nedopustili ani svatokrádeže, ani netupili naši bohyni. 38Chce-li si Demetrios a 

řemeslníci na někoho stěžovat, k tomu jsou soudní dny a místodržitelé. Tam ať se 
soudí. 39A žádáte-li ještě něco jiného, může se to vyřídit v řádném shromáždění. 

40Vždyť je nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obžalováni ze vzpoury. Není tu 
žádný důvod, kterým bychom mohli obhájit toto srocení.“ Po těch slovech rozpustil 

shromáždění. 201Když ten zmatek ustal, svolal si Pavel učedníky a povzbudil je. 
Pak se s nimi rozloučil a vydal se na cestu do Makedonie. 

 

Otázky ke kázání:  

1. V čem je popis efezského modlářství poučný? 

2. Jak evangelium ničí každé modlářství lidského srdce? 

3. Proč bychom se měli modlit za probuzení? 
 



 

 

I. EFEZSKÉ MODLÁŘSTVÍ 

 Jaké charakteristiky jsou vlastní každému modlářství? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,12; 2Tm 4,14-15; Sk 19,21-22 
 

II. MOC EVANGELIA 

 Proč je často tak důležité pojmenovat hřích? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

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



 

 

 

III. NAŠE ŽIVOTY 

 Jak to, že s modlářstvím mají problém i křesťané? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ex 20,3-5; 1K 12,2; Ga 5,20; Zj 22,15; Jr 17,9; Ko 3,5; 1J 5,21 
 

  

 

 
   AGNÁT, AGONIE, ANČAR, ASTER, 

BISTRO, BÝLÍ, CENT, CTNOST, FREE, 

HEJL, HOLOHLAVOST, HOUBY, 

CHOREOGRAF, IZOTOP, KEKSY, 

KOSY, LASO, LEKTORÁTY, 

MALÍŘKA, MSTA, NAHÁ, NEON, 

NEROZHODNOST, NORY, OBCE, 

OBNOS, ORLE, OVES, POLYFONIE, 

PŘEKRUCOVANÁ, RELÉ, ROCO, 

RYNK, SHRNOUT, STOA, SUGESCE, 

UHLÍ, UNIE, UZEL, VYHNOUT 

Osmisměrka 

Tajenka 2K 6,15 

 

_________________________ 
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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. Bude sbírka na pobyt Hanky P. 

v nemocnici (léčba není hrazená ze zdrav. pojištění) a pokud něco bude 

nad potřebnou částku (cca 7.500 Kč), pošleme to Lotsimu a Renatě. 

 

Burkina Faso: Křesťané na černé listině 

Křesťanské konvertity Homájúna Zhave (62) a jeho ženu Sáru Admadi (42) 

během pobytu na dovolené s přáteli zadrželi příslušníci tajných služeb. Homájún 

byl kvůli svým aktivitám v neoficiální domácí církvi odsouzen ke dvěma letům 

odnětí svobody, Sára dokonce k osmi letům. Od té doby čekali na výzvu k nástupu 

do vězení. Výzvu nakonec skutečně obdrželi – do nechvalně proslulé věznice Evin 

v Teheránu se měli dostavit nejpozději 15. června. Po příjezdu se však přímo na 

místě dozvěděli, že zahájení výkonu trestu bylo o třicet dní odloženo. 

Manželé společně doufají, že během této doby jejich případ ještě vyslechne 

Nejvyšší soud nebo alespoň Humajún dostane možnost místo nástupu do vězení 

zaplatit pokutu, protože trpí pokročilou fází Parkinsonovy choroby. Ale i kdyby 

soud umožnil Homájúnovi návrat domů a Sára musela zůstat ve vězení, přišel by 

v ní Homájún o svou hlavní pečovatelku. 

V podobné situaci se nachází také Reza Zaími (40). 2. června dorazil do 

ústřední věznice ve městě Karadž, aby nastoupil k výkonu trestu – Rezovi bylo 

vyměřeno devět měsíců odnětí svobody za „propagaci evangelikálního 

křesťanství“. Stejně jako Homájún a Sára, také Reza je odpadlíkem od islámu. 

Přestože je křesťanství v Íránu jedním z oficiálně uznaných náboženství, 

opuštění islámu je nelegální. Konvertité nejsou považováni za „křesťany“ a proto 

nesmějí navštěvovat bohoslužby. Z tohoto důvodu se scházejí k bohoslužbám 

potají v rodinách nebo v malých domácích skupinkách. (Podle některých odhadů 

žije v Íránu až milion konvertitů.) 

 
 

Děti, varujte se modlářství. 

1. Janův 5,21 


