STUDIUM BIBLE III.Q2018 - verše

0 7

Pavlova první misijní cesta (Sk 13–14)

Týden od 12.8. do 18.8.

Texty na tento týden – Sk 13:1–52; 14:1–28

Základní verš
„Budiž vám tedy známo, brat í, že skrze n ho se vám zv stuje odpušt ní všech h ích , a to i t ch, jichž
vás nemohl zprostit Mojžíš v zákon. Ale v n m je ospravedln n každý, kdo v í.“ (Sk 13:38.39)
Je z ejmé, že evangelium se m lo dostat k žid m i pohan m. Pomalu ale jist si tuto pravdu za ali uv domovat i první k es ané, kte í byli p vodem vyznava i judaizmu.
První výslovná zpráva o tom, že v Krista uv ili ve velkém množství i pohané, je zmín na v souvislosti
s Antiochií. Práv v Antiochii vzniklo první spole enství k es an , kte í byli p vodn pohany, by zde byla
také významná skupina Žid a stoupenc ob ízky (Ga 2,11–13). Díky misijnímu úsilí prvních k es an
v Antiochii, které podpo il i p íchod Barnabáše a Pavla, po et v ících ve m st velmi rychle rostl. Antiochie se velmi brzy stala d ležitým centrem k es anství mimo Judsko. V n em dokonce p ed ila i církev
v Jeruzalém .
Antiochie se stala kolébkou k es anské misie. Práv odsud – a s po áte ní podporou místních k es an –
se Pavel vydal na všechny t i své misijní cesty. Díky oddanosti v ících v Antiochii se k es anství formovalo podle Ježíšova zám ru – jako celosv tové hnutí, díky kterému se evangelium rozší í ke všem „obyvatel m zem , každé rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zj 14,6).

Týden ve zkratce:
- Za átek první misijní cesty: Kypr
- Pisidská Antiochie – Pavlovo kázání
- Reakce na Pavlovo kázání
- Pavlova návšt va v Ikoniu
- Lystra a Derbe
- Podn ty k zamyšlení

NE 12. srpna – Za átek první misijní cesty: Kypr

Sk 13:1-4 „1V Antiochii byli v církvi proroci a u itelé: Barnabáš, Simeon, zvaný erný, Lucius z Kyrény,
Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. 2Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, ekl
Duch svatý: „Odd lte mi Barnabáše a Saula k dílu, k n muž jsem je povolal.“ 3A tak po modlitbách
a postu na n vložili ruce a vyslali je k dílu. 4Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do
Seleukie a odtud se plavili na Kypr.“

Sk 13:5-12 „5Když dopluli do Salaminy, zv stovali tu slovo Boží v židovských synagógách. M li s sebou i Jana jako
pomocníka. 6Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za
proroka; íkali mu Barjezus. 7Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzd laného. Ten k sob povolal Barnabáše
a Saula, protože cht l slyšet Boží slovo. 8Ale Elymas, ten kouzelník – tak se totiž vykládá jeho jméno – vystoupil proti nim
a snažil se odvrátit místodržitele od víry. 9V tu chvíli Saul, kterému íkali také Pavel, byl napln n Duchem svatým, up el
na Elymase zrak a ekl: 10„Ty sv dce všeho schopný, synu ábl v, nep íteli Boží spravedlnosti, kdy už p estaneš podvracet p ímé cesty Pán ? 11Nyní na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš a neuz íš slune ní sv tlo, dokud se nad tebou B h
neslituje.“ Tu Elymase náhle obest ela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. 12Když místodržitel uvid l, co se stalo, uv il, pln údivu nad u ením Pán .“
Sk 14:26 „Odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud p ed asem sv eni Boží milosti vyšli k dílu, které práv te dokon ili.“
Sk 4:36 „Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ‚Syn út chy‘ – levita p vodem z Kypru.“
Sk 15:39 „Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr.“
Ko 4:10 „Pozdravuje vás m j spoluv ze Aristarchos a Barnabáš v bratranec Marek, o n mž jste již dostali pokyny.
Až k vám p ijde, p ijm te ho.“
Sk 13:12 „Když místodržitel (Sergia Paula) uvid l, co se stalo, uv il, pln údivu nad u ením Pán .“
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Týden od 12.8. do 18.8.

PO 13. srpna – Pisidská Antiochie – Pavlovo kázání

Sk 13:38-41 „38Budiž vám tedy známo, brat í, že skrze n ho se vám zv stuje odpušt ní všech h ích , a to
i t ch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíš v zákon. 39Ale v n m je ospravedln n každý, kdo v í. 40St ezte se
proto, aby vás nepostihlo, o em se mluví v Prorocích: 41„Vy, kte í mnou pohrdáte, otev ete o i, zd ste se
a dejte se na út k, protože já u iním ve vašich dnech n co, emu nikdy neuv íte, když vám to bude n kdo
vypravovat.““

Sk 13:13 „Z Páfu se Pavel se svými pr vodci plavil do Perge v Pamfylii. Ale Jan se od nich odd lil a vrátil se do Jeruzaléma.“
Sk 9:16 „Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“
2K 4:7-10 „7Tento poklad máme však v hlin ných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.
8
Na všech stranách jsme tísn ni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; 9jsme pronásledováni, ale nejsme opušt ni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 10Stále nosíme na sob znamení Ježíšovy smrti, aby
i život Ježíš v byl na nás zjeven.“
Sk 13:16-37 „16Tu povstal Pavel, pokynul rukou a ekl: „Muži izraelští a s nimi vy, kte í ctíte jediného Boha, slyšte mne!
17
B h tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, u inil z nich za jejich pobytu v Egypt silný národ a vyvedl je odtud
svou velkou mocí. 18Celých ty icet let trp liv snášel jejich chování na poušti, 19a když vyhladil sedm národ
v kanaánské zemi, dal ji v úd l svému lidu. 20To trvalo asi ty i sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka
Samuela. 21Pak cht li krále, a B h jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl ty icet let. 22Ale
zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o n mž vydal sv dectví: ‚V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže,
jakého jsem m l na mysli. On splní vše, co chci.‘ 23A z Davidova potomstva dal B h Izraeli podle svého slibu Spasitele
Ježíše. 24P ed jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých h ích a dali se pok tít.
25
Když Jan kon il své poslání, ekl: ‚Já nejsem ten, za koho m pokládáte. Za mnou p ichází n kdo, jemuž nejsem hoden
rozvázat emínek na jeho nohou.‘ 26Brat í z rodu Abrahamova i vy, kte í s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno
toto slovo spásy. 27Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich v dcové Spasitele nepoznali, odsoudili ho, a tak naplnili slova
prorok , která se tou každou sobotu. 28A koli na n m nenalezli žádný d vod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby
ho dal popravit. 29Když ud lali všechno p esn tak, jak to bylo o n m v Písmu napsáno, s ali jej z k íže a položili do
hrobu. 30Ale B h ho vzk ísil z mrtvých 31a on se po mnoho dní zjevoval t m, kte í s ním p išli z Galileje do Jeruzaléma; ti
jsou nyní jeho sv dky p ed lidem. 32My vám p inášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotc m, 33splnil B h nám,
jejich d tem, a vzk ísil Ježíše; vždy je o n m psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi m j Syn, já jsem t dnes zplodil.‘ 34To, že jej
vzk ísí z mrtvých, takže se už neprom ní v prach, slíbil t mito slovy: ‚V rn vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi.‘ 35A pak na jiném míst íká: ‚Nedopustíš, aby se tv j Svatý rozpadl v prach.‘ 36David sloužil Bohu za svého života,
potom podle jeho v le zem el, byl uložen k svým p edk m a rozpadl se v prach. 37Ten však, kterého B h vzk ísil, se neobrátil v prach.“
10:1-4 „1Brat í, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. 2Vždy jim mohu dosv d it, že jsou
plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. 3Nev dí, že spravedlnost je od Boha, a cht jí uplatnit svou vlastní;
proto se spravedlnosti Boží nepod ídili. 4Vždy Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo v í.“
Ga 2:16 „Víme však, že lov k se nestává spravedlivým p ed Bohem na základ skutk p ikázaných zákonem, nýbrž
vírou v Krista Ježíše. I my jsme uv ili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutk zákona.
Vždy ze skutk zákona ‚nebude nikdo ospravedln n‘.“

ÚT 14. srpna – Reakce na Pavlovo kázání

Sk 13:45-48 „45Když židé vid li tolik lidí, naplnila je závist a za ali Pavlovým slov m odporovat a rouhat
se. 46Ale Pavel a Barnabáš sm le prohlásili: „Vám žid m m lo být slovo Boží zv stováno nejprve. Protože
je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrát v ného života, obracíme se k pohan m. 47Vždy Pán
nám p ikázal: ‚Ustanovil jsem t , abys byl sv tlem pohan m a nesl spásu až na sám konec zem .‘“ 48Když
to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Pán ; ti pak, kte í byli vyvoleni k v nému životu, uv ili.“
Sk 15:10 „Pro tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na u edníky b emeno, které nemohli unést ani naši otcové ani
my!“
8:3 „B h u inil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako ob za h ích poslal svého vlastního Syna
v t le, jako má h íšný lov k, aby na lidském t le odsoudil h ích.“
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3:19.28 „19Víme, že co zákon íká, íká t m, kdo jsou pod zákonem, aby byla uml ena každá ústa a aby celý sv t byl
p ed Bohem usv d en z viny. … 28Jsme totiž p esv d eni, že se lov k stává spravedlivým vírou bez skutk zákona.“
Ga 3:10 „Ti však, kte í spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, nebo stojí psáno: ‚Proklet je každý, kdo nez stává
v ren všemu, co je psáno v zákon , a ne iní to.‘“
Ga 2:16 „Víme však, že lov k se nestává spravedlivým p ed Bohem na základ skutk p ikázaných zákonem, nýbrž
vírou v Krista Ježíše. I my jsme uv ili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutk zákona.
Vždy ze skutk zákona ‚nebude nikdo ospravedln n‘.“

ST 15. srpna– Pavlova návšt va v Ikoniu

Sk 14:1-4 „1Totéž se stalo v Ikoniu: Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagógy a mluvili tak mocn , že
uv ilo mnoho Žid i ek . 2Avšak ti židé, kte í neuv ili, pobou ili pohany a vyvolali jejich nenávist
proti brat ím. 3P esto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho z stali a p es všechny p ekážky mluvili o Pánu;
a Pán dosv d oval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. 4Obyvatelstvo m sta se
rozd lilo: jedni byli p i židech, druzí p i apoštolech.“

Sk 13:52 „Ale u edníci byli napln ni radostí a Duchem svatým.“
Sk 14:5-7 „5Pohané i židé se svými p edstaviteli se chystali apoštoly ztýrat a ukamenovat. 6Ti se o tom dov d li
a uprchli do lykaonských m st Lystry a Derbe i okolí. 7Ani tu nep estali kázat evangelium.“
3:2 „Veliký v každém ohledu! P edn ten, že žid m byla sv ena Boží slova.“
9:4-6 „4Jsou to Izraelci, jim pat í synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je sv en zákon i bohoslužba i zaslíbení,
5
jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. B h, který je nade všemi, bu pochválen na v ky, amen. 6Ne že by
slovo Boží selhalo. Vždy ne všichni, kte í jsou z Izraele, jsou Izrael.“
Iz 11:1-16 „1I vzejde proutek z pa ezu Jišajova a výhonek z jeho ko en vydá ovoce. 2Na n m spo ine duch Hospodin v:
duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázn Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou
bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí o i, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit
nuzné spravedliv , o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rt
usmrtí svévolníka. 5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky p epásá v rnost. 6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s k zletem odpo ívat. Tele a lví e i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.7Kráva se bude
popásat s medv dicí, jejich mlá ata budou odpo ívat spolu, lev jako dobyt e bude žrát slámu.8Kojenec si bude hrát nad
d rou zmije, bazilišku do doup te sáhne ru kou odstavené dít .9Nikdo už nebude páchat zlo a ší it zkázu na celé mé svaté
ho e, nebo zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají mo e.10V onen den budou pronárody vyhledávat ko en
Jišaj v, vzty ený jako korouhev národ m, a místo jeho odpo inutí bude slavné.11V onen den ješt podruhé vztáhne Panovník ruku, aby získal poz statek svého lidu, který z stal v Asýrii, Egypt , Patrósu, Kúši, Élamu, Šineáru, Chamátu a na
ostrovech mo ských.12Povznese korouhev k pronárod m a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze
ty stran zem .13Ustane žárlivost Efrajimova, budou vyhlazeni Judovi protivníci, Efrajim nebude žárlit na Judu a Juda
nebude oso ovat Efrajima,14nýbrž spole n se vrhnou na úbo í Pelištejc k mo i, i syny východu oloupí spolu, vztáhnou
svoji ruku na Edóm a Moáb, poslouchat je budou i synové Amónovi.15Klatbou stihne Hospodin záliv Egyptského mo e,
zamává rukou proti ece v prudkém v tru, rozšt pí ji v sedm ramen, takže ji bude možno p ejít v opáncích.16Tak vznikne
silnice pro poz statek jeho lidu, jenž z stal v Asýrii, jako tomu bylo v den, kdy Izrael vystupoval
z egyptské zem .“
11:2-5 „2B h nezavrhl sv j lid, který si p edem vyhlédl. Nevíte z Písma, jak si Eliáš Bohu na íká na Izrael?
‚Hospodine, proroky tvé pobili a oltá e tvé pobo ili, já jediný jsem z stal, a také mn ukládají o život!‘ 4Jakou však
dostal odpov ? ‚Zachoval jsem si sedm tisíc muž , kte í nesklonili kolena p ed Baalem.‘ 5A tak i nyní je tu zbytek lidu
vyvolený z milosti.“
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T 16. srpna – Lystra a Derbe

Sk 14:21-23 21I v tomto m st kázali evangelium a získali mnoho u edník . Potom se vraceli p es Lystru,
Ikonium a Pisidskou Antiochii. 22Všude tam posilovali u edníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve ví e;
íkali jim: „Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.“ 23V každé té církvi
ustanovili starší a v modlitbách a postech sv ili u edníky Pánu, v kterého uv ili.“

Sk 14:5-19.24-26 „5Pohané i židé se svými p edstaviteli se chystali apoštoly ztýrat a ukamenovat. 6Ti se o tom dov d li
a uprchli do lykaonských m st Lystry a Derbe i okolí. 7Ani tu nep estali kázat evangelium. 8V Lyst e žil jeden lov k,
který m l ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil. 9Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na n ho
up en podíval, a když vid l, že v í v Boží pomoc, 10 ekl mocným hlasem: „Postav se zp íma na nohy!“ A on vysko il
a chodil. 11Když zástupy vid ly, co Pavel u inil, provolávaly lykaonsky: „To k nám sestoupili bohové v lidské podob !“
12
Barnabášovi za ali íkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, pon vadž to byl p edevším on, kdo mluvil. 13Dokonce kn z Diova
chrámu p ed hradbami dal p ivést k brán ov n ené býky a cht l je s lidmi apoštol m ob tovat. 14Když se to Barnabáš a
Pavel doslechli, roztrhli sv j od v, vb hli do zástupu mezi lidi 15a volali: „Co to d láte? Vždy i my jsme smrtelní lidé
jako vy. Zv stujeme vám, abyste se od t chto marných v cí obrátili k živému Bohu, který u inil nebe, zemi, mo e a všechno, co je v nich. 16Tento B h sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak cht ly, 17avšak nep estal dosv d ovat sám
sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déš i úrodu v pravý as, sytil vás pokrmem a napl oval radostí.“
18
Takovou e í se jim jen s námahou poda ilo zadržet zástupy, aby jim neza aly ob tovat. 19Tu se tam objevili Židé
z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a za ali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z m sta.“
… 24Pak prošli Pisidií, dostali se do Pamfylie 25a tam kázali v m st Perge. Potom se odebrali do Attalie 26a odpluli do
Antiochie v Sýrii, odkud p ed asem sv eni Boží milosti vyšli k dílu, které práv te dokon ili.“
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PÁ 17. srpna – Podn ty k zamyšlení
„B hem svého života na zemi se Ježíš snažil vyvést židy z pocitu vlastní výjime nosti. Obrácení setníka
a Syrofeni anky bylo p íkladem toho, co d lal ve prosp ch lidí, kte í nebyli Izraelci. Nyní nadešel as pro
aktivní a soust ed nou práci mezi pohany. Mezi nimi byly komunity, které s radostí p ijaly evangelium
a oslavovaly Boha za sv tlo smysluplné víry. Nep átelství a nevíra n kterých židovských p edstavitel
nezm nila Boží plán, protože nový Izrael byl naroubován na starou olivu. Synagogy se p ed apoštoly sice
uzav ely, ale domy jednotlivých v ících pro n byly otev eny. Podobn to bylo i s budovami pohan –
i v nich se kázalo Boží slovo.“ (LP 51)
„Ve své misijní práci se Pavel a Barnabáš vždy snažili následovat Krist v p íklad ochoty, ob tavosti
a sv domité služby lidem. Byli prozíraví, horliví a neúnavní a nebrali ohled na své zájmy ani na své vlastní
pohodlí; s up ímnými modlitbami vytrvale zasévali semeno pravdy. Zárove ochotn rozdávali nesmírn
cenné praktické rady všem, kdo se postavili na stranu evangelia. Jejich up ímnost a Boží báze m ly na
nové u edníky trvalý vliv, takže se jim d ležitost evangelia provždy vryla do pam ti. (AA 186; PNL 108)

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte nad p íb hem Jana Marka, který se od u edník odd lil ve chvíli, kdy se situace za ala vyost ovat. Pavel a Barnabáš se pozd ji neshodli, když cht l Barnabáš vzít Jana znovu na misijní cestu, ale Pavel
byl proti (Sk 15,37). O n kolik let pozd ji však Pavel prosil Timotea: „Marka vezmi s sebou, bude mi užite ný jako pomocník.“ (2Tm 4,11) Co se z toho m žeme nau it? Jak bychom se m li dívat na ty, kte í za
ur itých okolností selhali nebo nebyli v rni svému povolání?
Sk 15:37 „Barnabáš cht l s sebou vzít také Jana Marka.“

2. Pokuste se zhodnotit odpov Pavla a Barnabáše obyvatel m Lystry, kte í je pokládali za bohy (Sk
14,14–18). Jak bychom m li reagovat, když p ichází pokušení, abychom si p isvojili uznání za to, co ud lal
B h?
Sk 14:14-18 „14Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli sv j od v, vb hli do zástupu mezi lidi 15a volali: „Co to
d láte? Vždy i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zv stujeme vám, abyste se od t chto marných v cí obrátili k živému Bohu,
který u inil nebe, zemi, mo e a všechno, co je v nich. 16Tento B h sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak
cht ly, 17avšak nep estal dosv d ovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déš i úrodu v pravý as,
sytil vás pokrmem a napl oval radostí.“ 18Takovou e í se jim jen s námahou poda ilo zadržet zástupy, aby jim neza aly
ob tovat.“

3. P e t te si text Skutky 14,21–23. Pavel a Barnabáš posilovali a povzbuzovali víru ostatních v ících. Co
m žete ud lat (jednotliv , ale i jako spole enství), abyste posílili víru nových v ících? Jak se m žeme
ujistit, že naše lidské tradice, nebo dokonce n co, emu jsme dlouho v ili, se nepostaví do cesty poznávání
pravdy, jako tomu bylo v p ípad náboženských v dc , kte í odporovali Pavlovi?

Sk 14:21-23 „21I v tomto m st kázali evangelium a získali mnoho u edník . Potom se vraceli p es Lystru, Ikonium
a Pisidskou Antiochii. 22Všude tam posilovali u edníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve ví e; íkali jim: „Musíme projít
mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.“ 23V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech
sv ili u edníky Pánu, v kterého uv ili.“
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