
Prvá misijná cesta apoštola Pavla



Skutky 14:8-20
(kontext 14:1-22)



Skutky 14:8-20
8 V Lystre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol 
chromý od narodenia a nikdy nechodil. 9 Tento muž počul 
Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, 
že môže byť zachránený, 10 povedal mu mocným hlasom: 
„Postav sa na rovné nohy!“ A on vyskočil a chodil. 11 Keď 
davy videli, čo urobil Pavol, kričali po lykaónsky: „Zostúpili 
k nám bohovia v ľudskej podobe!“ 12 Barnabáša nazývali 
Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. 13 Kňaz z Diovho
chrámu na predmestí priviedol k bráne býky s vencami a 
chcel so zástupmi obetovať.



Skutky 14:8-20
14 Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli 
si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: 15 „Muži, čo to robíte? 
Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám 
zvestujeme evanjelium, aby ste sa od týchto márností 
obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i 
všetko, čo je v nich. 16 V minulých pokoleniach nechával ísť 
všetky národy svojimi cestami, 17 no aj tak neprestával 
vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba 
dával dážď a úrodné časy, a keď vás sýtil pokrmom a vaše 
srdcia radosťou.“ 18 Toto hovorili a len-len že utíšili zástupy, 
aby im neobetovali. 19 Potom však prišli z Antiochie a z 
Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. 
Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. 20 No 
keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň 
odišiel s Barnabášom do Derbe.



Štúdium knihy Skutkov

• Celkový obraz

• Jednotlivé príbehy v celkovom kontexte

• Časový aspekt udalostí



Pozorovania z pasáže

• V. 6-7: Už zvestovali evanjelium; nie v synagóge

• V. 8-10: Spúšťač udalostí: Zázrak

• V. 11-13: Reakcia davu: Modlárstvo



Pozorovania z pasáže

• V. 14-17: Reakcia Pavla a Barnabáša na dav

• V. 14: Roztrhli si plášte

• V. 15: „Rovnako smrteľní ako vy“

• V. 15: Evanjelium... Od márností k živému Bohu

• V. 15: Len jeden Boh



Pozorovania z pasáže

• V. 18-19: Od modlárstva ku kameňovaniu

• V. 20-22: Pavlova reakcia: Išiel späť!

• V. 20, 22: Učeníci – výsledok ich evanjelizácie



Aplikácia pre nás

• Motivácia, napomenutie konať podobne

• Vplyv na Pavla a neskôr Timoteja (2Tim 3:10-11)

• Relevantná evanjelizácia: Od márností k 
živému Bohu

• Náš zbor


