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Misie v Antiochii Pisidické 
 

Skutky 13:1-51 

 

Z dnešního pohledu služebního cestování můžeme mít poněkud pokřivený pohled na zprávu, 

kterou nám Lukáš zanechal. 

Většinou někam doletíme letadlem, tam si vezmeme auto a jedeme do místa určení, protože nás 

tam čekají nějaké povinnosti, které mají zpravidla určenou hodinu začátku a také konec. 

Takže když čteme tento text, může to na nás udělat dojem, že Pavel s Barnabášem a s průvodci 

dorazili do Antiochie a tam (nakráčeli) do synagogy, tam dostali slovo. Bylo zvykem dát hostům 

slovo. A oni na ně „vybalili“ evangelium a bylo to. Ale tak to asi nebylo. 

 

Podívejme se trochu na charakteristiku Barnabáše a Pavla 

 

Barnabáš: 

Původem levita, nevíme, jestli sloužil v chrámě, ale patřil do skupiny lidí, kteří měli zvláštní 

vztah a povinnost sloužit Bohu při náboženských obřadech. 

Jak ho popisuje písmo: Sk 4,36 Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš - to znamená 

'syn útěchy' - levita původem z Kypru, Sk 4,37 měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před 

apoštoly. 

Patřil k prvním Jeruzalémským učedníkům a patřil do té skupiny, která se dělila majetkem s těmi 

nejchudšími. (pro zajímavost, toto nebylo pravidlo v první církvi. To proběhlo pouze 

v Jeruzalémě, potom nikde jinde není zmínka o prodávání a dělení majetku. Všechny křesťanské 

sbory, ale vždy pamatují na chudé.) 

To vypovídá o jeho upřímném a ochotném srdci, protože toto rozhodnutí rozdělit se o majetek 

bylo svobodné.  

 

Sk 11,22 Zpráva o tom (o věřících v Antiochii) se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří 

poslali do Antiochie Barnabáše. 

Sk 11,23 Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, 

aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 

Sk 11,24 Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. 

Sk 11,25 Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. 

 

Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry. Proto mu apoštolové svěřují péči o nový sbor, 

který vzniká mezi pohany, v Antiochii Syrské. Vidíme, že má také Dar vyhledávat další 

spolupracovníky. Nechce si usurpovat správcovství, ale pozve Pavla ke společné službě a rok 

spolu pracují ve sboru společně. Při této službě vedle Barnabáše Pavel získal mnoho zkušeností. 

Takže to byl člověk moudrý a měl srdce pro spolupracovníky a uměl je také dobře povzbuzovat. 

To také vidíme na jeho doporučení a představení Pavla apoštolům v Jeruzalémě, kteří se ho báli 

a neměli k němu důvěru. 

Sk 9,26 Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože 

nevěřili, že k nim patří. 

Sk 9,27 Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do 

Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas, a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. 

Sk 9,28 Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve 

jménu Páně. 
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Pavel – původním jménem Saul 
 

Narodil se v Tarsu, které bylo hlavním městem Cilicie, centrem obchodu a vzdělání, kde byl Saul 

určitě ovlivněn řeckou filosofií a rétorikou. Je pravda, že tam byl pouze do dvanácti let, vracel se 

tam ale i v dospělosti. Svoji výmluvnost uplatnil při svém projevu v Aténách před učenci 

v Aeropágu. Vyrostl v přísně židovské rodině. Uměl několik řečí. V jeho rodině se s největší 

pravděpodobností mluvilo Aramejsky, uměl též řecky a patrně trochu latinsky. Při studiu u 

Gamaliele v Jeruzalémě musel ovládat hebrejštinu. Podle vlastního svědectví prospíval 

s výborným prospěchem. 

Se Saulem se poprvé setkáváme při kamenování Štěpána, které tehdy schvaloval. Zkušenost se 

Štěpánovou argumentací, kde dokazoval Ježíšovo mesiášství a viděním Ježíše na pravici Boží ho 

hluboce zasáhla (o tom je zmínka ve Sk. 22:19-20). Pán Ježíš se mu zjevuje před Damaškem, 

kde uvěří a hned začíná vystupovat v synagoze a učí, že Kristus je mesiáš. Poté odchází do 

Arábie, kde v samotě srovnává, co prožil. Vrací se do Damašku, odkud prchá před židy a jde do 

Jeruzaléma se představit apoštolům; pak odchází do Tarsu. To zahrnuje období asi 15-17 let. 

 

O jeho charakteru vypovídá jeho svědectví: 

Ř 9,3 Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož 

pocházím. 

Ř 9,4 Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i 

bohoslužba i zaslíbení, 

Ř 9,5 jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď 

pochválen na věky, amen 

 

Byl to člověk, který nadevše miloval Boha a lidi 
O jeho duchovní pokoře vypovídá také prosba, kterou píše Efezským: 

Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 

přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 

Ef 6,19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat 

tajemství evangelia, 

 

Takže takoví to byli lidé. Pokorní a odevzdaní Pánu do služby. Dovedu si představit, že když 

dorazili do Antiochie, modlili se za službu a možná, spíše jistě, se i postili. Nemáme to v tomto 

případě zaznamenáno, je to pouze moje domněnka, ale myslím, že oprávněná. 

 

Máme zde zaznamenáno jedno z Pavlových kázání. Pavel dokazuje na textech starého zákona, že 

o Ježíši mluví proroci. Dokazuje, že je předpověděno jeho zmrtvýchvstání. Říká v 38. verši 

zajímavou věc: 

Sk 13,38 Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a 

to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. 

Sk 13,39 Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. 

 

Pisatel listu židům vysvětluje: 

 

Žd 9,7 Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou 

obětoval za sebe i za přestoupení lidu. 

Žd 9,8 Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud 

stála přední část stánku. 

Žd 9,9 To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, 

nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje; 
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Žd 9,10 jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového 

uspořádání. 

Žd 9,11 Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem 

zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. 

Žd 9,12 A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak 

nám získal věčné vykoupení. 

 

Pán Ježíš i nám otevřel přístup k Božímu trůnu 

To je to, co říká: Mt 11,28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

vám dám odpočinout. 

Mt 11,29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a 

naleznete odpočinutí svým duším. 

 

Vraťme se do knihy Skutků. 

Sk 13,42 Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem 

znovu promluvili příští sobotu. 

Sk 13,43 Shromáždění se rozcházelo a mnoho židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného 

Boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše; ti s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby se drželi 

Boží milosti. 

To je krásný konec evangelizace. Má ale i druhou stranu. 

Sk 13,44 Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. 

Sk 13,45 Když židé viděli tolik lidí, naplnila je závist a začali Pavlovým slovům odporovat a 

rouhat se. 

Pavel s Barnabášem nesou evangelium. Není na nás, abychom obrátili celý svět. Naším úkolem 

je nést radostnou zprávu, že skrze víru v Ježíše nám otevírá Bůh přístup do božího království. 

Sk 13,48 Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně; ti pak, kteří byli vyvoleni k 

věčnému životu, uvěřili. 

Výsledek je na Duchu Svatém. On je tím, který se dotýká srdcí lidí. My jsme pouze nástroje. 

 

Co si odnést z tohoto oddílu? Pán Bůh si povolává svoje učedníky. Vychovává je a povolává do 

služby, tak jak sám chce. Naším úkolem je, abychom v té Boží škole prospívali. Nechali se 

proměňovat Duchem. Pro každého má Bůh svůj Osobní plán výuky. Vidíme i na Barnabášovi a 

Pavlovi, že měl Bůh pro každého odlišnou školu. Ani celý sbor v Antiochii Syrské nepovolal do 

misie. 

Je třeba, abychom Bohu nebránili v našem duchovním růstu, tím, že budeme tolerovat ve svém 

životě hřích! 

Celý ten letošní cyklus 40 dní s Biblí je nazván BUDETE MÝMI SVĚDKY. 

Věřím, že to není náhoda. Mnozí prožíváme, že nás Bůh povolává, myslím sbor, ke službě 

evangeliem městu, ve kterém žijeme. 

I v tomto oddíle nás Bůh povzbuzuje k modlitbě, půstu, službě. Vyhlížejme, modleme se, 

abychom porozuměli, kam a ke komu nás Bůh vede. Modleme se tak jako se modlila skupinka 

křesťanů v Jeruzalémě: 

 Sk 4,29 Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a 

odhodlaně mluvili tvé slovo; 

Sk 4,30 a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého 

služebníka Ježíše." 

 

V tom nám požehnej Bůh 
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Ju 1,24 Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti 

před tvář své slávy, 

Ju 1,25 jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, 

vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. 

 

 

Sk 13,1 V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z 

Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. 

Sk 13,2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a 

Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." 

Sk 13,3 A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. 

Sk 13,4 Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na 

Kypr. 

Sk 13,5 Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagógách. Měli s 

sebou i Jana jako pomocníka. 

Sk 13,6 Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským 

kouzelníkem, který se vydával za proroka; říkali mu Barjezus. 

Sk 13,7 Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše 

a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. 

Sk 13,8 Ale Elymas, ten kouzelník - tak se totiž vykládá jeho jméno - vystoupil proti nim a snažil 

se odvrátit místodržitele od víry. 

Sk 13,9 V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na 

Elymase zrak a řekl: 

Sk 13,10 "Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš 

podvracet přímé cesty Páně? 

Sk 13,11 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. 

Sk 13,12 Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením Páně. 

Sk 13,13 Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfylii. Ale Jan se od nich 

oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. 

Sk 13,14 Přes Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a 

posadili se. 

Sk 13,15 Po čtení ze Zákona a Proroků vybídli je představení synagógy: "Bratří, máte-li slovo 

povzbuzení, promluvte k lidu." 

Sk 13,16 Tu povstal Pavel, pokynul rukou a řekl: "Muži izraelští a s nimi vy, kteří ctíte jediného 

Boha, slyšte mne! 

Sk 13,17 Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, učinil z nich za jejich pobytu v 

Egyptě silný národ a vyvedl je odtud svou velkou mocí. 

Sk 13,18 Celých čtyřicet let trpělivě snášel jejich chování na poušti, 

Sk 13,19 a když vyhladil sedm národů v kanaánské zemi, dal ji v úděl svému lidu. 

Sk 13,20 To trvalo asi čtyři sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. 

Sk 13,21 Pak chtěli krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim 

vládl čtyřicet let. 

Sk 13,22 Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: 'V 

Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci.' 

Sk 13,23 A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. 

Sk 13,24 Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých 

hříchů a dali se pokřtít. 
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Sk 13,25 Když Jan končil své poslání, řekl: 'Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou 

přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou.' 

Sk 13,26 Bratří z rodu Abrahamova i vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto 

slovo spásy. 

Sk 13,27 Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich vůdcové Spasitele nepoznali, odsoudili ho, a tak 

naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. 

Sk 13,28 Ačkoli na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal 

popravit. 

Sk 13,29 Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v Písmu napsáno, sňali jej z kříže a 

položili do hrobu. 

Sk 13,30 Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých 

Sk 13,31 a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou 

nyní jeho svědky před lidem. 

Sk 13,32 My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, 

Sk 13,33 splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: 

'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.' 

Sk 13,34 To, že jej vzkřísí z mrtvých, takže se už nepromění v prach, slíbil těmito slovy: 'Věrně 

vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi.' 

Sk 13,35 A pak na jiném místě říká: 'Nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.' 

Sk 13,36 David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen k svým 

předkům a rozpadl se v prach. 

Sk 13,37 Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach. 

Sk 13,38 Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a 

to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. 

Sk 13,39 Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. 

Sk 13,40 Střezte se proto, aby vás nepostihlo, o čem se mluví v Prorocích: 

Sk 13,41 'Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřte oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve 

vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat.'" 

Sk 13,42 Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem 

znovu promluvili příští sobotu. 

Sk 13,43 Shromáždění se rozcházelo a mnoho židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného 

Boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše; ti s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby se drželi 

Boží milosti. 

Sk 13,44 Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. 

Sk 13,45 Když židé viděli tolik lidí, naplnila je závist a začali Pavlovým slovům odporovat a 

rouhat se. 

Sk 13,46 Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili: "Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno 

nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k 

pohanům. 

Sk 13,47 Vždyť Pán nám přikázal: 'Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až 

na sám konec země.' 

Sk 13,48 Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně; ti pak, kteří byli vyvoleni k 

věčnému životu, uvěřili. 

Sk 13,49 A slovo Páně se šířilo po celé krajině. 

Sk 13,50 Ale židé pobouřili vznešené ženy, které také ctily jediného Boha, pobouřili i přední 

muže toho města, podnítili tím proti Pavlovi a Barnabášovi nepřátelství a vyhnali je ze svého 

kraje. 

Sk 13,51 Oni na svědectví proti nim setřásli prach s nohou a odešli do Ikonia. 

Sk 13,52 Ale učedníci byli naplnění radostí a Duchem svatým. 


