BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI (Sk 25,1–26,32)
Evangelium je ostrý dvousečný meč
Uvidíme, jak se Pavel věrně drží Božího slova, což vyvolává zmatek v
mysli římského místodržitele Festa, který hledá pomoc u krále Agrippy,
jenž sice zná proroky, ale přesto odmítá Pavlovo svědectví o Kristu.
Text Písma – Skutky 25,1–26,32, ČEP:

251Za tři

dny po svém příchodu do provincie odebral se Festus z Cesareje do
se k němu dostavili velekněží a přední Židé se žalobou proti Pavlovi.
3
Žádali ho, aby jim prokázal laskavost a dal Pavla přivést do Jeruzaléma. Ale byla to
léčka, protože chtěli Pavla na cestě zabít. 4Festus jim odpověděl, že Pavel je ve vazbě v
Cesareji a on sám že také brzo odcestuje. 5A řekl: „Ať tedy vaši zástupci tam jdou se
mnou a podají na toho člověka žalobu, jestliže se něčeho dopustil.“ … 8Pavel se hájil
takto: „Neprovinil jsem se ničím ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani
proti císaři.“ 9Festus se chtěl zavděčit Židům a odpověděl Pavlovi: „Chceš jít do
Jeruzaléma a tam být přede mnou souzen z těchto obvinění?“ 10Ale Pavel řekl: „Stojím
před císařským soudem, kde mám být souzen. Proti Židům jsem se v ničem neprovinil,
jak i ty velmi dobře víš. 11Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím
smrt, nezdráhám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalobci obviňují, nikdo
mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři.“ 12Nato Festus … odpověděl: „K císaři ses
odvolal, k císaři půjdeš. … 18Žalobci vystoupili proti němu, ale neobviňovali ho ze
žádných zločinů, jak jsem očekával, 19nýbrž měli s ním jen nějaké spory o své
náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše, o němž Pavel tvrdil, že je živ. 20Protože se v
těchto otázkách nevyznám, navrhoval jsem, zda by se nechtěl odebrat do Jeruzaléma a
tam být v té věci souzen. 21Avšak Pavel podal odvolání a žádal, aby byl ponechán ve
vazbě až do rozhodnutí císařova; proto jsem dal rozkaz, aby zůstal ve vězení, než ho
pošlu k císaři.“ … 24Festus pak promluvil: „Králi Agrippo a všichni zde přítomní, vidíte
toho muže, na něhož si u mne všichni Židé jak v Jeruzalémě, tak zde stěžovali a křičeli,
že nesmí zůstat na živu. 25Já jsem zjistil, že nespáchal nic, zač by zasluhoval smrt.
Protože on sám se odvolal k císaři, rozhodl jsem, že ho k němu pošlu. 26Nemám však
nic určitého, co bych o něm císaři napsal. Proto jsem ho dal předvést před vás a zvláště
před tebe, králi Agrippo, abyste ho vyslechli a já se dověděl, co mám napsat. …
1
26 Agrippa řekl Pavlovi: „Dovoluje se ti, aby ses hájil.“ Nato se Pavel ujal slova a začal
obhajobu … 22Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: 23Mesiáš má trpět,
jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.
Jeruzaléma. 2Tam

Otázky ke kázání:
1. Kde máme brát sílu k vytrvalosti v následování Pána?
2. Co je často mocným svědectvím v životě křesťana?
3. Proč je vyznání Krista před lidmi často tak obtížné?

I.

PAVLOVA VĚRNOST EVANGELIU (25,1–12)

 Co pomáhalo Pavlovi, aby zůstal věrný?

Biblické odkazy:
 Ef 3,1; Fp 4,22; Mt 10,34; Mt 7,13-14; Lk 14,28; Lk 9,62;

II. FESTŮV ZMATEK (25,13–27)
 Proč nevěřící lidé nemohou rozumět evangeliu?

Biblické odkazy:
 Ef 6,10; Ko 3,1; 1K 2,14; Sk 13,12; Ž 121,2;

III. AGRIPPOVA NEVĚRA (26,1–32)
 Věřil Agrippa skutečně prorokům?

Biblické odkazy:
 1K 15,3-4; J 3,19; Mt 10,32
Osmisměrka
ANOA, APORT, AUTOTHEPSA,
ČAKANA, EFOR, EPOPEJ, HARPYJE,
CHRIE, CHVOJ, IMERZE, KLAPKA,
KNAP, KOBENHAVN, KREACE,
KROUŽEK, KURDĚJE, KVĚT,
NAUČIT, NEVÝBOJNOST, OBAL,
ODVDĚK, OKNA, ONEN, OSEL,
OTEC, PEVNĚ, PÍLE, RÁNO, RUCE,
RUSALKA, SPONA, ŠPIONI, TAJE,
TRUP, UREUS, VERBEŽ, VINUTÍ,
VPICHY, VROD, VÝCVIK, ŽVASTA

Tajenka Ř 10,10
_________________________

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. Po shromáždění budeme mít
pracovní schůzku sboru.

Bangladéš: Členové společenství jsou neustále pronásledováni
Členové nevelkého společenství v osadě Suanrapara v jihovýchodním
Bangladéši již několik týdnů čelí výhrůžkám radikálních buddhistů, kteří se je
snaží přesvědčit, aby se vrátili zpátky k této filosofii. Mnozí křesťané přitom
uvěřili již před lety. Většina z padesáti členů „Bangladéšské domorodé baptistické
církve“ se kvůli obavám z útoků bojí vrátit domů.
Kromě výhrůžek došlo již dvakrát k poškození modlitebny. Buddhističtí
radikálové nejprve členům společenství nařídili, aby modlitebnu zbourali. Když
křesťané odmítli, 15. července radikálové na budovu zaútočili, přičemž zničili
vstupní bránu na pozemek a také kříž. Kromě toho se dožadovali, aby křesťané
ukončili veškeré aktivity a nejpozději do sedmi dnů se vrátili k buddhismu. Po
vypršení ultimáta (22. července) zaútočili na modlitebnu znovu. Tentokrát
poškodili obvodovou zeď, dveře a plechovou střechu. Křesťany navíc varovali, aby
útok nehlásili na policii a nemluvili o něm s novináři, jinak budou následovat další
útoky.
Pastor Rev. Tubel Čakma Poran Adetion uvedl, že členové společenství se na
policii opravdu neobrátili. „Chceme žít v pokoji s [buddhisty] a o problémech s
nimi mluvit,“ vysvětlil. Pokud však diskuse k ničemu nepovede, jsou křesťané
odhodláni předat záležitost soudu.
Křesťanů ani buddhistů nežije v Bangladéši mnoho, většinu obyvatel země
tvoří muslimové.

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým
Otcem v nebi.
Matouš 10,32
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