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Apoštol Pavol – geniálny misionár 

 

Apoštol Pavol, pôvodným menom Saul, sa narodil v Tarze, pravde-

podobne v prvej dekáde kresťanského letopočtu1, na hranici medzi Sýriou 

a Malou Áziou, v bohatej židovskej rodine, ktorá mala rímske občianstvo. 

Jeho rodina mala významné spoločenské postavenie a styky. Jeho synovec2 

mal prístup k jeruzalemským dôstojníkom3, čo mu neskôr zachránilo život. 

Vedel veľmi dobre grécky, hebrejsky4 a pravdepodobne aj sýrsko-

chaldejsky. Výchova a vzdelanie Saula5 boli podriadené judaizmu a jeho 

rabínskemu smerovaniu. O to sa postarali jeho rodičia, ktorí ho dali vyučiť 

remeslu a to - šitiu stanov6. Každý rabín mal byť ekonomicky nezávislý od 

svojich veriacich a preto mal vedieť nejaké remeslo. To neskôr využil pri 

misijných cestách, vedel si zarobiť prácou svojich rúk. Podľa všetkého 

ho vychovával otec, pretože matka mu skoro zomrela. Mal sestru. 

V dvanástich rokoch odchádzali chlapci z významných rodín do rabínskych 

škôl a stali sa „synmi zákona“. Tak sa dostáva na štúdia do Jeruzalema aj 

mladučký Saul. Trpel istou chronickou chorobou7, ktorá mu nedovolila sa 

oženiť, čo bolo zvykom u rabínov, že sa ženili už v osemnástich rokoch. 

Apokryf z 2. storočia „Skutky Pavla a Tekly“ opisuje Pavla takto: „A 

uvidel prichádzať Pavla, muža menšej postavy, riedkych vlasov, s krivými 
                                                 
1 VOJTKO, S. a kol., A budete mi svedkami. Pomôcka k štúdiu Skutkov apoštolov – 
komentár a teológia spisu. Bratislava 2002, s. 8-9. 
2 „Ale počul o tomto úklade syn Pavlovej sestry a prišiel, vošiel do kasárne 
a rozpovedal to Pavlovi. Pavol povolal si jedného zo stotníkov a povedal mu: Zaveď 
tohto mládenca k veliteľovi, lebo má mu niečo oznámiť“ (Sk 23, 16-17). 
3 Sk 23, 16, 20. 
4 T. j. aramejsky – hebrejský dialekt (Sk 22, 2) podobne ako evanjelista Matúš, ktorý 
v tomto dialekte adresoval Židom svoje Evanjelium.  
5 Meno Saul alebo Šavol znamená vyprosený.  
6 Sk 18, 3. 
7 V liste Galatským (4, 13) a tiež v liste Korintským (2 Kor 12, 7) hovorí o svojom 
slabšom zdraví a tiež satanovi, ktorý mu bol daný „osteň do tela“, aby bol pokorný 
a nepovyšoval sa.  
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nohami, ale zato dobre stavaným telom. Nad krivým nosom mu zrastalo 

obočie. Bol však plný milosrdenstva. Niekedy vyzeral ako každý iný, ale 

občas bolo v jeho tvári vidieť anjela.“1 Nebol ženatý, i keď sa objavujú 

názory, že bol vdovcom, pretože mu manželka veľmi skoro zomrela. 

Neúplné a tendenčné poznanie o Mesiášovi ovplyvnené politickým 

mesianizmom viedli farizeja Saula k nenávisti a inkvizítorským represiám2 

voči kresťanom. Keďže študoval v Jeruzaleme, Sväté Písmo a Tradíciu3, 

ako udáva evanjelista Lukáš, autor Skutkov apoštolských, pri nohách 

rabína Gamaliela4, a veľmi precízne ovládal Starý Zákon, patril k jeho 

                                                 
1 DOUGLAS, J. a kol.: Nový biblický slovník. Praha 1996, s. 739. 
2 „A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel 
teda ku veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov 
toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj 
ženy“ (Sk 9, 1-2). Kresťanov považovali za bludárov a nebezpečnú sektu kresťanov 
(sektu nazaretských - Sk 24, 5), ktorú treba fyzicky zlikvidovať. Christos ešte počas 
svojho tri a pol ročného misijného pôsobenia v Izraeli usmerňoval podobnú prílišnú 
horlivosť apoštolov, keď chceli zoslať oheň z neba na obyvateľov samaritánskej dediny, 
ktorí neprijali Christa, len preto, že bol Žid. (Lk 9, 51-56). Židia veľmi nenávideli 
samaritánov, pretože uznávali iba Tóru a ostatné knihy Starého Zákona odmietali. 
V súčasnosti sa v médiách veľa hovorí o náboženskom a fundamentalistickom 
extrémizme, najmä v súvislosti s útokmi mohamedánskych samovrahov. Z vyššie 
uvedeného pôsobenia Saula však vidíme, že náboženský extrémizmus bol bežný aj 
v židovstve a vidíme, že takúto formu zbožnosti musel krotiť Christos u prílišne 
horlivých učeníkov vo vyššie uvedenej samaritánskej dedinke. 
3 Ako farizej (Sk 23, 6) študoval Tóru (Mojžišov Zákon – t. j. päť kníh Mojžišových) , 
výklad (t. j. Talmud), a grécku literatúru. Meno Saul dostal na počesť izraelského kráľa 
Saula (1020-1000 pred. Chr.), pretože pochádzal rovnako ako významný izraelský kráľ 
z Benjaminovho pokolenia (Rim 11, 1, Flp 3, 5). СОЙКИН, П., Полный 
православный богословский энциклопедический словар. Т. 2. Москва 1992, c. 1726-
1727. Hlboká znalosť Svätého Písma a následná správna exegéza tvorila základ jeho 
misie. Preto aj dnes môže byť dobrým misionárom iba človek, ktorý dobre pozná Sväté 
Písmo a správne ho vie vysvetliť. Pozri ŠAK, Š.: Počiatky kresťanskej misie. Prešov 
2007, s. 131. 
4 „Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný pri nohách Gamalielových, vyučený 
dôkladne otcovskému zákonu“ (Sk 22, 3). Gamaliel bol žiakom rabína Hilela a bol 
predstaviteľom liberálnejších prúdov v jeruzalemskom judaizme (napr. mal otvorenejší 
prístup k ženám a cudzincom). Práve Gamaliel sa postavil pred Synedrionom na 
obhajobu kresťanov, keď povedal: „Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je 
z ľudí táto rada, alebo toto dielo, rozpadne sa. Ak je však z Boha, nebudete ich môcť 
zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu“ (Sk 5, 38-39). Podľa kresťanskej 



 7

najlepším žiakom. V tom čase boli v Jeruzaleme ešte ďalšie dve rabínske 

školy, na čele ktorých stáli rabani (alebo rabíni) Hilel a Šamai1. Saul ako 

horlivý farizej vrúcne očakával príchod Mesiáša, pričom čakal na 

obnovenie Izraelského kráľovstva, a bol veľmi pohoršený a sklamaný 

z časti heretických židov a pohanov, ktorí uznávali za Mesiáša neznámeho 

učiteľa z Nazaretu, ktorý zomrel ponižujúcou smrťou na kríži. Bol pasívne 

ako pozorovateľ prítomný pri ukameňovaní arcidiakona Štefana2. 

Po zjavení sa Christa v Damasku3 sa úplne zmenil4 a prehodnotil svoj 

život. Vtedy mal Saul okolo 30 rokov. Stal sa v podstate 13. apoštolom5, 

ktorého horlivosť a zapálenosť pre pravdu boli veľkým hnacím motorom 

ďalších jeho 30 rokov,6 keď hlásal Evanjelium. Na to, že bol povolaný za 

apoštola vzkrieseným Isusom Christom, poukazuje na začiatku každého 

svojho listu. Jeho nepriatelia a neprajníci, samozrejme, spochybňovali jeho 

povolanie za apoštola. Jeho štrnásť zachovalých listov7 v Novom Zákone 

                                                                                                                                               
tradície bol Gamaliel tajným učeníkom Christa podobne ako Nikodém a pokrstený bol 
apoštolom Petrom alebo Jánom. Pozri АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие апостол. 
Москва 2003, c. 413.  
1 Šamai presadzoval veľmi prísne a doslovné plnenie zákona a prikazoval, aby v pôstny 
deň matky nedojčili svoje deti, v sobotu sa nesmel nikto liečiť ani navštíviť a potešiť 
nemocného. Práve takýto prístup k blížnemu kritizoval Christos, keď poukazoval na to, 
že sobota nie je nad človekom, ale pre človeka. Obaja rabíni – Hilel aj Šamai udržiavali 
priateľské vzťahy, avšak po ich smrti tieto rabínske školy medzi sebou veľmi až 
nezdravo súperili. БУТКЕВИЧ Т., Язычество и Иудейство. Киев 2007, c. 133-134. 
2 „Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svedkovia poodkladali si šaty k nohám mládenca, 
menom Saula“ (Sk 7, 59). „A keď prelievali krv Tvojho svedka Štefana, aj ja som tam 
stál, schvaľujúc jeho zamordovanie a strážiac šaty tých, čo ho mordovali“ (Sk 22, 20). 
3 Mesto Damask je vzdialené od Jeruzalema asi 230 km. Pozri PRUŽINSKÝ, Š., Skutky 
svätých apoštolov. Prešov 1996, s. 107. 
4 Preto aj slovenské príslovie „od Šavla do Pavla“ sa v hovorovej reči používa ako na 
poukázanie obrovskej zmeny v živote človeka.  
5 Na uvoľnené 12. miesto Judáša Iškariotského bol zvolený apoštol Matej (Sk 1, 15-26). 
6 ЛОПУХИН, A., Толковая Библия. Т. 3. Петербург 1911- 1913, c. 370. 
7 Sú názory, že apoštol Pavol napísal viac listov, ale, žiaľ, zachovalo sa iba jeho štrnásť 
listov (Rim, 1Kor, 2Kor, Gal, Ef, Flp, Kol, 1Sol, 2Sol, 1Tim, 2Tim, Tit, Flm, Hebr). 
Tento názor o strate niektorých listov zastáva aj PRUŽINSKÝ, Š., List sv. apoštola 
Pavla Galaťanom. Prešov 2004, s. 3.  
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ako aj tri misijné cesty1, ktoré sú detailne zaznamenané, o tom jasne 

svedčia. Po svojom „duchovnom vzkriesení“ prijal meno Pavol2, na ktoré 

poniektorí poukazujú, že to bolo jeho druhé meno a používal ho ako rímsky 

občan. Počas svojho života bol viackrát svojimi súkmeňovcami 

kameňovaný, a taktiež viackrát sa ho pokúšali zabiť3 ako zradcu židovskej 

viery. Argument, ktorý používali členovia Synedrionu a to, že za Christom 

ide iba prostý a nevzdelaný národ, zrazu neplatil, pretože jedným 

z apoštolov sa stal jeden z najvzdelanejších žiakov rabína Gamaliela.  

Celý život apoštola Pavla podrobne zaznamenal evanjelista Lukáš, 

ktorý bol jeho spolupracovníkom a sprevádzal Pavla, okrem ďalších spolu-

pracovníkov na jeho misijných cestách. Evanjelista Lukáš podľa všetkého 

patril medzi sedemdesiatich4 apoštolov a svoje Evanjelium napísal na 

základe kázania apoštola Pavla. Nemal problém napísať Skutky apoštolské, 

ktoré adresoval vznešenému Teofilovi5, podobne ako aj svoje Evanjelium, 

pretože sa aktívne zúčastňoval na živote novozákonnej Cirkvi. Kvôli 

                                                 
1 Na prvej misijnej ceste (Sk 13, 1-14, 26) sprevádzal Pavla Barnabáš a mladý Ján-
Marek, ktorý ich neskôr kvôli náročnosti misijnej práce opustil. ŠAK, Š., cit. dielo, s. 
100-101. Pri druhej misijnej ceste (Sk 15, 36-18, 22) ho doprevádzali Silas, Timotej 
a Lukáš a prešli nielen celú Malú Áziu, ale došli až do Európy. Ako prvú kresťanku 
Európy pokrstil istú Lýdiu. Keďže apoštol Pavol hlásal Evanjelium aj medzi pohanmi 
a nielen medzi židmi a prozelytmi, stáva sa apoštolom národov – pohanov. Následne 
absolvuje tretiu misijnú cestu (Sk 18, 23-21, 16). Tradícia udáva, že hlásal Evanjelium 
na pobreží Atlantického oceánu a to aj v Španielsku a Británii.  
2 V tom čase bežne mali muži dve mená, napr. evanjelista Matúš mal meno Levi alebo 
apoštol Peter - Šimon. Meno Pavol, gr. Pavlos, lat. Paulus, znamená malý, neveľký. 
3 „A keď sa rozodnilo, zhluklo sa niekoľko Židov, a zaprisahali sa s kliatbou, že nebudú 
ani jesť ani piť, dokiaľ Pavla nezabijú“ (Sk 22, 12). 
4 O poslaní sedemdesiatich apoštolov na misiu zaznamenáva evanjelista Lukáš toto: 
„Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou do 
každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť“ (Lk 10, 1). 
5 „Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Isus činil a učil od počiatku až do toho 
dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, 
ktorých si vyvolil, ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, 
ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom“ (Sk 1, 1-3). 
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svojim zdravotným problémom zväčša Pavol pri misijných cestách, pokiaľ 

to bolo možné, putoval pešo. 

Podľa tradície zomrel Pavol v Ríme, keď bol odsúdený Neronom na 

sťatie1, a to v rovnaký deň2, ako bol ukrižovaný aj apoštol Peter, t. j. okolo r. 

65 po Chr. Preto Pravoslávna Cirkev sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 

sviatkuje spoločne v jeden deň a to 29. júna. Apoštol Pavol svojou aktívnou 

misionárskou činnosťou v horlivej viere za Christa prevýšil ostatných 

apoštolov. Preto mu bol spoločne s apoštolom Petrom udelený titul 

v cirkevnoslovančine „pervoverchovnyj“, t. j. „prvý medzi rovnými“3, ktorý 

by sa snáď opisne aj takto nejako mohol preložiť. Pravoslávna Cirkev kladie 

všetkých apoštolov na rovnakú úroveň, ctí a váži si ich prácu rovnako 

a nevyzdvihuje spomedzi ostatných Christových učeníkov zvlášť apoštola 

Petra. 
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