Bohumil Mroček – Skutky apoštolů 12. a 13.kapitola

přepis kázání z 9.9.2017

Skutky apoštolů je kniha popisující počátky křesťanské církve. Cesta apoštola Pavla je velmi zajímavá. Ale
nebyla vždy růžová. Mnohdy se apoštol ostal do situace velmi nebezpečné.
V Jeruzalémě byla založena křesťanská církev, která se rychle rozrůstala. Proto byli její členové
pronásledováni a rozptýlili se do okolních zemí. Tím došlo k ještě většímu rozšíření evangelia.
Skutky 12. a 13. kapitola
Místo Petra se stává ústřední postavou Pavel.
Sk 12, 24.-25.
Sk 13, 1.-12.
24 Ale slovo Páně se šířit nepřestalo.
25 Když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali s sebou Jana zvaného
Marek.
1 V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem,
který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul.
2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž
jsem je povolal."
3 A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.
4 Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr.
5 Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagógách. Měli s sebou i Jana jako
pomocníka.
6 Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával
za proroka; říkali mu Barjezus.
7 Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože
chtěl slyšet Boží slovo.
8 Ale Elymas, ten kouzelník - tak se totiž vykládá jeho jméno - vystoupil proti nim a snažil se odvrátit
místodržitele od víry.
9 V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elymase zrak a řekl:
10 "Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé
cesty Páně?
11 Nyní na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje."
Tu Elymase náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku.
12 Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením Páně.
Rozumíme Bohu? Jeho pokynům? Umíme je tlumočit dál?
Pokud se neodevzdáme moci Ducha svatého, prosazujeme své vlastní cesty a Ducha svatého zatlačujeme do
pozadí. Dá se to poznat, zda neuhýbáme na své vesty?

První křesťané se postili a modlili, aby byli použitelní pro Ducha svatého. Co dělali dál? Divy, zázraky. Byla za
nimi znát cesta a moc Ducha svatého.
Cesta apoštola Pavla na Kypr – šel spolu s Barnabášem a Janem zvaným Marek, protože to takto určil Duch
svatý. Dal jim i cíl, i záměr. A oni kázali Boží slovo. Výchozím místem byly židovské synagogy. Mezi posluchači
byli lidé různí – bohatí i chudí, vzdělaní i nevzdělaní. O Pavlovi se doslechl i Sergius Paulus, velmi bohatý a
vzdělaný Říman, místodržící. Nechal si pro Pavla poslat. V jeho službách byl židovský mág Barjesus, což
znamená syn Ježíšův. Vydával se za proroka. V přítomnosti Pavla se necítil dobře, protože Pavel ho
usvědčoval z toho, že jeho učení nemá s vírou moc společného. Proto se postavil proti Pavlovi, bránil Sergiovi
Paulusovi, aby poznal pravdu o Ježíši Kristu. Jak je to s námi? Přijímáme názory druhých? Připouštíme, že
někdo má pravdu, i když je třeba nevěřící? Bůh si vybírá i nevěřící. Nejsou Barjesusové mezi námi? Nejsme
to i my? Něco nás nadchne, ale nemusí to mít s Bohem nic společného. A my hlásáme nepravdy.
Sk 12,9.-12.
9 Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost; myslel si, že má
vidění.
10 Prošli první stráží, pak druhou, a přišli k železné bráně, která vedla do města; ta se jim sama od sebe
otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle anděl zmizel.
11 Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: "Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil
mne z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si přál židovský lid."
12 S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a
modlili se.

Nevíme, jestli se Barjesus poté také neobrátil, o tom už Bible nemluví. Sergia evangelium oslovilo. To, co
viděl a slyšel, dychtivě přijal. Možná, že to udělal i mág. Měl možnost vidět, že to co dělá a učí, není správné.
Nesnažme se prosazovat sebe. Nechme se vést Duchem svatým, hledejme moc Ježíše Krista a plňme Jeho
přání. Žít v Ježíši Kristu je svoboda – vede nás k tomu, že neprosazujeme sebe, máme se rádi, respektujeme
se.

