Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
I. Dětství a mládí
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Náš hrdina se narodil někdy
v roce 10 po Kristu v Tarsu
v maloasijské Kilikii. Jeho rodiče
byli Židé, ale ve městě se
mluvilo hlavně řecky a latinsky.
Podle tehdejšího zvyku dostal
dvě jména.

Dáme mu jméno
Saul, po prvním
králi Izraele.

A ještě druhé,
po latinsku. Třeba
Paulus, když je
tak maličký…

Aby mohl Tóru studovat více do
hloubky, vydal se mladý Saul do
Jeruzaléma…

Konečně Svaté město!
To je krása!

Podle rabínské tradice dostal
malý Saul domácího učitele, aby
ho
naučil
základům
Tóryžidovského Zákona. Saul byl
bystrý
chlapec,
a
mimo
hebrejštiny pochytil v prostředí
svého města rychle i řečtinu…

Sím, alef, bet,
gimel a dalet,
řecky a, b, g a d !

Tak, Saule,
copak znamenají
tahle čtyři
písmena?

…a tam vstoupil do školy
rabbiho Gamaliela. Ten byl znám
svou učeností, ale i moudrostí,
pokorou a mírností.
Výklad tohoto
místa je dost
obtížný. Po
dlouholeté
přátelské diskusi
s kolegou rabbi
Ben Josefem
jsme nakonec
dospěli ke
kompromisu…

Saul
sice
rychle
získával
vědomosti, ale mírnosti a pokory
od rabbiho Gamaliela mnoho
nepobral.
Ale Saule,
většina rabínů
si o téhle větě
myslí něco
jiného...

Když se v Jeruzalémě začalo šířit
nové učení následovníků Ježíše
z Nazareta, Saul se hned přidal
k těm, kteří je chtěli v zájmu čistoty
víry rychle zničit.
Díky, Saule, že jsi nám pohlídal ty
kabáty…

Většina rabínů
tomu rozumí
jako pastevec
rybolovu!!
PRAVDU MÁM
JÁ !!!

Brzo se stal jedním
z hlavních organizátorů
pronásledování.

Rádo se stalo!
Na sektáře je potřeba
být tvrdý!!
Kdybych tu nemusel
hlídat, s chutí bych si
na toho Štěpána
taky pár kamenů hodil.

Když se dozvěděl, že se křesťanství rozmáhá
také v Damašku, považoval za svou svatou
povinnost zničit je i tam.
Ty doporučující listy mi jistě
pomohou k rychlé akci a v Damašku
bude zase pořádek.

Všechny ty
odpadlíky najít a
přivést v poutech!
Nezapomeňte na
zabavení majetku a
odebrání dětí na
převýchovu!

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…

Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
II. Obrácení
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Když už byli blízko
Damašku, stalo se
náhle cosi nečekaného…

SAULE, SAULE,
PROČ MNE
PRONÁSLEDUJEŠ?

Kdo jsi, Pane?

Muži,
kteří
Saula
doprovázeli, se nestačili divit…
Saule, slyšeli jsme
nějaký hlas, co se ti
stalo?

JÁ JSEM JEŽÍŠ,
KTERÉHO TY
PRONÁSLEDUJEŠ!
JDI DO MĚSTA,
TAM SE DOVÍŠ,
CO MÁŠ DĚLAT.

???!!!

O něco později, v Judově domě
v Damašku.
Pane, obrátils mi život naruby.
Nevím, co teď. Pomoz mi…
NEBOJ SE! ZA
CHVÍLI TI POŠLU
MUŽE JMÉNEM
ANANIÁŠ.

Abych řekl pravdu,
přesně nevím.
Vím jenom, že mne
musíte dovést
do Damašku, vůbec
nic totiž nevidím!

Asi v téže době v domě Ananiáše,
učedníka Ježíše Krista.
ANANIÁŠI !

Zde jsem, Pane!

HNED JDI DO PŘÍMÉ
ULICE VYHLEDAT
Pane, copak
SAULA Z TARSU! nevíš, kolik zlého
VÍM, ALE PŘESTO způsobil bratřím
V Jeruzalémě?
JSEM SI HO
VYVOLIL!

Za okamžik…
Kdo je to?
Saule, můj bratře,
jsem Ananiáš.
Posílá mne k tobě
Ježíš, který se ti
zjevil na tvé cestě!
Chce, abys opět
viděl a byl naplněn
Duchem svatým…

Ananiáši,
bratře, můžeš
mi ty a všichni
ostatní
odpustit??

Jak by ne,
vždyť Pán nás
učí odpouštět
sedmdesátkrát
sedmkrát-takže
vždycky!

VIDÍM!!!
Já opravdu
vidím!!
A nejenom
očima-vidím
teď jasně i
všechna svoje
provinění proti
Pánu Ježíši a
jeho učedníkům!!

No, bratřím
v Jeruzalémě jsi
pěkně zatopil!
A my jsme si
mysleli, že tady
v Damašku to bude
stejné…

Saule, já tě
křtím ve jménu
Ježíše Krista!
A na znamení
nového života
budu teď užívat
svoje druhé
jméno, PaulusPAVEL !

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…

Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
III. Pavel v Damašku a Arábii
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Pavel začal hned po křtu kázat
v damašských synagógách.

Ananiáši, dnes jsem v synagóze
zjistil, že si musím všechno srovnat
v hlavě a přečíst si znovu Zákon i
Proroky - ve světle Kristově…
Víš co, Pavle,
tak odjeď na čas na
nějaké místo, kde
bys měl klid ke
studiu.

Ježíš je Boží syn!

Co se děje? Vždyť
ještě nedávno chtěl
vyznavače toho
jména vyhladit…
v Jeruzalémě i tady!

To je dost
odvážné
tvrzení, Saule!
Dokaž nám to
ze svatých
Písem!

A tak Pavel odjel do Arábie, pouštní
oblasti
někde
mezi
Eufratem
a
Jordánem, Horní Sýrií a Rudým mořem.
Tam zřejmě nově pochopil všechno, co
se u Gamaliela naučil…
A tohle místo u Izajáše také
svědčí o Pánu Ježíši…Jak
jsem mohl být tak nechápavý!

…a po návratu do Damašku se
pustil do kázání s ještě větší
vervou…
Saul z Tarsu
zas káže o
Ježíši, a
teď k tomu
zneužívá i
posvátná
Písma! Lidé
se tam jen
hrnou!!

Budeme s tím muset něco dělat, ta
sekta mu úplně vymyla mozek! Asi je
to pomsta za to, že je dřív tak
pronásledoval…

Později, na setkání
představených
damašských synagóg…
Myslím, že máme jen
jednu možnost. Dát hlídat
brány, Saula zatknout a
zlikvidovat!!

Pavle, je to špatné. Jdou po tobě
a z města není úniku!
Co budeme dělat?
Musím přece dál hlásat
evangelium!
MÁM NÁPAD!!!

Stát! Dál můžeš
jenom když dokážeš,
že nejsi Saul z Tarsu!

To teda
nejsem!
Jsem odsud,
z Damašku,
a vezu látky
na trh do
Sidónu!

Ester, ženo moje nejmilejší, nepůjčila bys
mi prosím do zítřka tvůj velký prádelní
koš??
Tos uhodl,
nepůjčila!!
Copak
nevíš, že
mám velké
prádlo??
Neblázni, Pavlovi jde o krk! To bys
pro něj jako sestra v Kristu snad
mohla udělat…

S Bohem, Pavle, milost
Pána Ježíše Krista ať je
stále s tebou!!!

I s vámi,
bratři. Budu
pozdravovat
v Jeruzalémě !

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…

Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
IV. Jeruzalém, Tarsus a Antiochie
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Když se lidé v jeruzalémské církvi
dozvěděli, že je Pavel zpátky, velkou
radost z toho neměli….

Tak ať! Pána
Ježíše stejně
nezapřu, mám
ho ráda!

Sáro, představ si,
Saul z Tarsu je
zase v Jeruzalémě!
Čekají nás těžké
časy…

Pavel tedy začal hlásat evangelium i
v Jeruzalémě. A ani tady na sebe
problémy nenechaly dlouho čekat…

Pavle, řecky
mluvící Židé tě
chtějí zabít!
V Jeruzalémě
nemůžeš zůstat!

Jenže právě tady
je velká šance,
že mi lidé budou
věřit! Vždyť
všichni vědí, jaký
jsem byl předtím!

Pavla se ale ujal Barnabáš, který jej
uvedl mezi apoštoly a vyprávěl jim
celý jeho příběh….

Bratři, Saul z Tarsu měl na cestě do
Damašku vidění Pána. Obrátil se, dal
se pokřtít, a už si neříká Saul, ale
Paulus - Pavel. V Damašku dokonce
málem zaplatil hlásání evangelia
životem! Prosí vás za odpuštění, že
jeruzalémské církvi tolik ubližoval.

Jelikož Pavel věděl moc dobře, že
v bezvýchodné situaci nejlépe pomáhá
modlitba, šel do jeruzalémského chrámu…

Pane, ty víš všechno, ty víš také, co
mám nyní udělat. Staň se tvá vůle!

A Pán Pavla vyslyšel….
PAVLE, ODEJDI, JAK TI RADÍ
BARNABÁŠ A OSTATNí.
V JERUZALÉMĚ TVÉ SVĚDECTVÍ
NEPŘIJMOU!
Ale Pane, jak je to možné? Vždyť vědí,
jak jsem církev pronásledoval!
JEN JDI. VYBRAL JSEM SI
TĚ JAKO APOŠTOLA POHANŮ,
ALE TVŮJ ČAS TEPRVE PŘIJDE.
JEĎ ZATÍM DOMŮ, DO TARSU.

O Pavlově pobytu v rodném Tarsu toho
nevíme mnoho. Je možné, že prováděl
nějakou misijní činnost, ale téměř jistě
se věnoval manuální práci, aby se
uživil - snad se právě v této době
naučil vyrábět stany, což se mu
později výborně hodilo… Pavlův čas
k misi mezi pohany přišel až za čtyři
nebo pět let, když u něj někdo
zaklepal na dveře…
Barnabáši! Jsi to opravdu ty?
Tolik let jsem tě neviděl!
Pavle, všeho nech a pojď
se mnou hlásat evangelium
pohanům do Antiochie!
Půda už je připravená!

Pavel pochopil a poslechl. Učedníci ho
doprovodili do Césareje Přímořské,
kde nasedl na loď, jedoucí do Tarsu.
To ještě netušil, kolik času později na
lodích stráví a do kolika míst se bude
plavit…

Co asi Pán se mnou
zamýšlí dál… Vždycky
dává poznat jen příští
krok na cestě…

Antiochia byla jedním z největších měst
římského impéria. Vznikla v ní komunita
Kristových
učedníků
pocházejících
převážně z pohanů – Řeků. Teď se
Pavlovi vyplatila jeho dobrá znalost
řeckého jazyka a kultury. S Barnabášem
zůstali v Antiochii asi rok a za tu dobu
získali
velké
množství
učedníků.
V Antiochii se následovníkům Ježíše
začalo poprvé říkat křesťané.

Blahoslavení chudí
v duchu, neboť
jejich je nebeské
království …

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…

Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
V. Sbírka pro Jeruzalém a první misijní cesta
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Po roce v Antiochii…
Barnabáši,
z Jeruzaléma
přišli proroci a
říkají, že bude
velký hlad!
Musíme bratřím a
sestrám v Judeji
pomoci!

Církev v Antiochii tedy uspořádala sbírku a
Pavel s Barnabášem odešli s výtěžkem do
Jeruzaléma, aby jej předali jeruzalémským
starším. Zpět do Antiochie s nimi přišel i Jan,
zvaný Marek. Když poté jednou představení
církve v Antiochii konali bohoslužbu, vstoupilo
do Pavlova života další Boží oslovení…
ODDĚLTE MI BARNABÁŠE A PAVLA
K DÍLU, KE KTERÉMU JSEM JE
POVOLAL !

Pavel s Barnabášem a Janem
Markem odešli do přístavu
Seleukia a odtud se odplavili na
první misijní cestu. Nejprve byli
na Kypru a pak odpluli do
města Perge, kde se od nich
Jan Marek oddělil a vrátil se do
Jeruzaléma. Pavel s Barnabášem dál hlásali evangelium
v Antiochii Pisidské, Ikoniu,
Lystře a Derbe. Všude prožili
mnoho těžkostí a nebezpečí.
Snad nejdramatičtější to bylo
v Lystře, kde Pavel uzdravil
jednoho člověka, chromého od
narození…

Mohu
chodit!
To je
zázrak!

Místní Řekové si však uzdravení chromého
vysvětlili úplně jinak…
Poděkuj
Pánu
Ježíši.

Ó, velcí bohové Die a Herme, čemu vděčíme za
vaši návštěvu mezi smrtelníky? Přijměte naše oběti!
Lidé, zadržte, jsme jen
lidé jako vy! Ani Zeus, ani
Hermes vás nezachrání,
jsou to pouhé modly! Pravý
Bůh je jen jeden!

Do této zjitřené atmosféry najednou
vstoupili Židé z Pisidské Antiochie a
Ikonia, kteří Pavla pronásledovali.
Ano, je jen jeden pravý Bůh, ale tihle
odpadlíci zneužívají jeho jméno!

Pavla pak málem ukamenovali k smrti.
Když už mysleli, že je mrtvý, odnesli
ho za hradby. Učedníci jej však
obstoupili a on vstal.
Jsi v pořádku, Pavle?

Konečně tě
máme, Saule
z Tarsu,
spravedlivému
trestu podle
Zákona
neujdeš!

Na zpáteční cestě se ještě Pavel
stihl postarat o správu nově
založených místních církví v Lystře,
Ikoniu a Pisidské Antiochii…

Neboj se,
Barnabáši,
nemohou mi
teď nic
udělat. Pán
mne ještě
bude
potřebovat!

..a nakonec šťastně dopluli zpět do
Seleukie.
Sláva, Pavel
a Barnabáš
jsou zpátky!

Ano, a budeme vám
hned vyprávět o
velkých Božích skutcích!

Ustanovuji tě
představeným
církve v Ikoniu.
Ať Ti Pán Ježíš
pomáhá, abys byl
pastýřem podle
jeho srdce!

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…

Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
VI. Jeruzalémský sněm a druhá misijní cesta
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Radost z návratu z první misijní
cesty byla však brzo zkalena
sporem,
který
v Antiochii
vyvolali Židé z Judska. Chtěli,
aby pohanokřesťané zachovávali
židovské zvyky.
Víra v Ježíše
nestačí! Musít
přijmout i Mojžíšův
zákon!

Vznikl spor, a Pavel s Barnabášem a několika
dalšími lidmi šli do Jeruzaléma, aby se o této
otázce diskutovalo. Po dlouhém sporu rozhodl
Jakub, že postačí, aby pohanokřesťané jen
nejedli maso s krví a vyhýbali se pohanské
bohoslužbě. Pavel s Barnabášem se pak vrátili
z Jeruzaléma do Antiochie s Judou a Silasem,
který se pak stal Pavlovým souputníkem na
jeho druhé cestě. V Antiochii přečetli dopis
s výsledkem sněmu.
Rozhodnutím Ducha svatého
a naším vám dáváme na
vědomí, že vás nikdo
nemůže zatěžovat jinými
povinnostmi, než je nutné!

Sláva! To nám
spadl kámen ze
srdce.

Po nějaké době se Pavel
a Barnabáš rozhodli, že
se půjdou podívat do
nově
založených
maloasijských
obcí.
Barnabáš
s
Janem
Markem však nakonec
zamířili na Kypr a Pavel
se Silasem a později i
s Timotejem šli do Sýrie
a Kilíkie. V Troadě měl
Pavel
noční
vidění,
které přimělo apoštoly,
aby šli do Makedonie a
Řecka. Křesťanství tak
vstoupilo do Evropy.

Pavlovi se opět hodila jeho znalost
řecké kultury a filosofie.

Prožili opět mnoho dobrodružství, včetně
věznění ve Filipech a sporu se Židy
v Tesalonice, podobného tomu v Lystře…
Když přišel Pavel do Athén, centra antické
vzdělanosti, stanul před těžkým úkolem
zpřístupnit evangelium filosofům, kteří se
setkávali na pahorku Areopág blízko
Akropole…

Co asi bude
dneska na
Areopágu za
přednášku?

Nějaký Pavel, původem Žid,
z Tarsu. Žádnou významnou
školu sice nemá, ale snad to
bude zajímavější než minule
ten nudný sofista z Kréty…

Dokud Pavel svou přednášku prokládal
citáty z řeckých filosofů, věnovali mu
posluchači pozornost. Ale ve chvíli, kdy
promluvil o Ježíšově vzkříšení, začali
se mu posmívat. Přesto však některé
posluchače zaujal a nakonec uvěřili.
Byl mezi nimi i Dionýsius z Areopágu a
žena jménem Damaris.

Athéňané, tohoto neznámého Boha,
jemuž jste tu postavili oltář a o kterém
mluví i vaši filosofové, já vám zvěstuji.

Pak Pavel přišel do Korintu, velmi
kosmopolitního a mravně uvolněného
města. Ubytoval se u manželů Akvily a
Priscilly a společně s Akvilou vyráběli
stany. Když přišli z Makedonie Silas a
Timotej, začal se Pavel zcela věnovat
kázání evangelia. Při jednom kázání
v synagóze tam došlo k dalšímu sporu…

Pavle, z toho odmítnutí si nic nedělej.
Nám se to líbilo a oslovilo nás to.

Pavel se rozzlobil, odešel ze synagógy a od
té chvíle hlásal
evangelium
už
jen
korintským pohanům. Zároveň ho to však
mrzelo. Mezi řádky osmnácté kapitoly
Skutků apoštolů můžeme přečíst Pavlovu
únavu a smutek…

Pane, jsem
smutný, že
Tvůj vyvolený
národ Tě
nepřijímá…

NEBOJ SE!
MLUV A
NEMLČ,
PROTOŽE JÁ
JSEM
S TEBOU A
NIKDO TI
NEUBLÍŽÍ!

Jsi svůdce, Saule z Tarsu, rušíš pravidla
daná praotcům, stýkáš se s pohany, jíš
s nimi a oblékáš se jako oni. Na tomhle
svatém místě nemáš co dělat!

Pavel tedy zůstal v Korintě ještě jeden
a půl roku. Pak odejel lodí do Efezu a
Césareje
Přímořské,
navštívil
Jeruzalém a vrátil se do Antiochie.
Dlouho ale v klidu svého města
nepobyl…
Vsadím se,
že mne Pán
zase hodně
brzo pošle
na cesty!

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…
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Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
VII. Třetí misijní cesta, věznění a odjezd do Říma
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Na své třetí cestě
prošel
Pavel
opět
pobřežím Malé Asie,
Makedonií a Řeckem.
Tři
roky
zůstal
v Efezu, odkud také
napsal
první
list
Korintským.
V Efezu
byl
chrám
bohyně
Artemidy, považovaný
za jeden ze sedmi
divů světa. A právě
kvůli
Artemidě
se
Pavel znovu dostal do
potíží. Lépe řečeno
kvůli
prodavačům
sošek
a
modelů
chrámu
ze
stříbra,
kteří na kultu slušně
vydělávali…
Kvůli tomu Pavlovi mi klesla tržba o
padesát procent! Nikdo už Artemis
neuctívá!
Musíme se ho
zbavit! Domluvím
se s dalšími
prodavači…

*) SOUVENIR

Pavel musel kvůli prodavačům sošek odejít
z města.
Následující
měsíce
strávil
v Makedonii a Řecku. V této době napsal
druhý list Korintským a zřejmě i list Římanům.
Na zpáteční cestě se zastavil v Milétu. Tam si
pozval představené církve z Efezu, aby jim
řekl to, co mu Duch svatý už dlouho předtím
sdělil…
Bratři, jdu nyní
do Jeruzaléma.
Vím, že mne tam
čekají jen pouta a
utrpení, ale musím
splnit svůj úkol
hlásat Krista. Na
ničem jiném mi
nezáleží. Buďte
s Bohem!

V Jeruzalémě se skutečně stalo, co Duch
svatý předpověděl. Když se Pavel modlil
v chrámu, zmocnili se ho Židé z Asie,
kteří už mu předtím učinili mnoho příkoří,
a křivě ho obvinili z toho, že do chrámu
přivedl pohany a tak jej znesvětil. Byli by
ho zabili, kdyby na místo za chvíli nepřišel
velitel římské posádky s vojáky…
Pryč s tím
rouhačem!

Tak co se tady
děje??

Vojáci Pavla zatkli, spoutali a odvedli
do pevnosti. Pavel se stále snažil, aby
mohl před jeruzalémským lidem vydat
svědectví a přesvědčit ho o tom, že
Bůh chce spasit i pohany. Nikdo ale
jeho slova nepřijímal, ani když znovu
vyprávěl příběh svého obrácení. Velitel
chtěl dát Pavla vyslechnout s použitím
důtek, ale těsně před bičováním se
dozvěděl nečekanou věc…
Smíte bičovat bez soudu
římského občana?

Od té chvíle se Římané snažili Pavla
chránit. Druhý den Pavel vypovídal před
velekněžími a židovskou radou. Při
výslechu se pohádala farizejská a
saducejská strana, a tak nenávist
k Pavlovi ještě vzrostla. Musel jej opět
zachránit vojenský oddíl. V noci se
sklíčenému Pavlovi opět zjevil Pán Ježíš.

Ty jsi
římský
občan?
Proč jsi
to neřekl
dřív?

Pavla deportovali do Césareje, kde ho
drželi ve vazbě. Židovští předáci se
snažili, aby byl odsouzen, ale místodržitel
Félix případ odkládal. Po dvou letech
přišel místodržitel nový, Porcius Festus…

PAVLE, NEZTRÁCEJ
ODVAHU! JAKO JSI O
MNĚ SVĚDČIL V JERUZALÉMĚ, MUSÍŠ JEŠTĚ
SVĚDČIT V ŘÍMĚ!

Při první Festově cestě do Jeruzaléma za ním
přišli židovští předáci v Pavlově věci znovu.
Šli s ním do Césareje a Pavla opět hrubě
obžalovávali. Nakonec bezvýchodnou situaci
vyřešil sám Pavel…

Feste, chci být
souzen, ale
spravedlivě!
Odvolávám se
k císaři!

Dobře,
tak tedy
pojedeš
do Říma!

A tak Pavel po dlouhém trápení
nastoupil poslední cestu, o které
jsme ve Skutcích apoštolů spraveni.
Pane, dej mi
sílu, ať
dokážu své
poslání dovést
do konce!

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…

…

Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
VIII. Cesta do Říma
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Ze všech Pavlových cest po moři, o kterých víme, byla plavba do Říma ta nejdelší a
nejdramatičtější. Až do přistání v krétských Dobrých Přístavech vše probíhalo
celkem podle očekávání. Pavel měl však tušení, že se brzy něco přihodí…
…a proto se snažil přesvědčit
důstojníka Julia, který plavbě velel,
aby na místě přezimovali.
Julie, vydávat se dál bude nebezpečné.
Začíná zima a špatné počasí.
Jenomže Dobré Přístavy
nejsou na přezimování
vhodné. Musíme doplout
aspoň do Foiniku!

Lodníci využili příznivého větru a vypluli.
Jenže vítr se brzo obrátil, vzdálil loď od Kréty
a uvrhl ji do dlouhé a prudké bouře. I když
lodníci
vyhazovali
zátěž,
loď
byla
neovladatelná a hrozilo, že se potopí. Pavel
ale dokázal pomáhat a těšit i v takové chvíli.
Všichni zahyneme!
Utopíme se jako
koťata!

Nebojte se!! Bůh, kterému
sloužím, mi zjevil, že se
do Říma dostanu a že
nikdo z nás nezahyne!

Bouře a vítr, který unášel neovladatelnou
loď, trvaly celých čtrnáct dní. Nakonec
zoufalí a vyčerpaní lodníci najeli na
mělčinu u ostrova Malta a konstrukce lodi
se začala bortit. Všichni však nakonec
plaváním nebo s pomocí prken z lodi
dosáhli pevniny.

I na Maltě ukazoval Bůh Pavlovi, že je
s ním, chrání jej a koná skrze něho
mocné činy. Ať už to byla příhoda se
zmijí, která Pavla kousla při sbírání dříví
na oheň…
Pavle, je s tebou konec! Tohle je
zvlášť nebezpečný druh!!!

Pane Ježíši, díky, že jsme všichni naživu.
Kéž se Tě držíme v bouřích života, jako
jsem se držel já tohoto trámu, abychom
byli zachráněni!
Neměj strach,
c nic se mi
nestane! Musím
p přece do Říma
a Pán mi
slíbil,že se
tam dostanu.

…nebo uzdravení otce správce ostrova.
Tati, to jsem rád, že
už je ti dobře!
Pavle, díky!

Poděkuj Bohu,
Publie, to On
uzdravuje, ne já!

Po
krátkých
zastávkách
v Syrakusách a Rhegiu plavba
definitivně skončila pod horou
Vesuv v Puteoli. Tam se Pavel
poprvé setkal s bratry z Itálie.

Díky, jsem
moc rád, že
můžu mít
zase na čas
pevnou půdu
pod nohama!

Vítej,
bratře
Pavle!

Po třech měsících se všichni vydali s novou
lodí na další cestu. A protože Pavel na
Maltě udělal mnoho dobrého, místní
obyvatelé jim při odjezdu prokázali velkou
vděčnost.
Pavle, děkujeme za všechno!
Něco vám neseme, ať nemáte
po cestě hlad!

Pavel se s ostatními
vydal po souši do Říma.
U Appiova fóra a Tří
Hospod
se
setkal
s římskými
křesťany,
kteří mu vyšli naproti.
V Římě
bydlel
pak
v bytě s vojákem, který
jej hlídal, a dva roky
učil
o
Pánu
Ježíši
všechny, kteří k němu
přišli.
Zde
přímé
svědectví o Pavlovi ve
Skutcích Apoštolů končí,
jeho dobrodružství však
ještě nikoli…
DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ…

…

Život a podivuhodná dobrodružství
Pavla z Tarsu
IX. Konec života
(Podle různých pramenů píše a kreslí JB)

Poslední
etapa
Pavlova
života
zůstává nejasná. Svědectví Skutků
apoštolů končí, a tak se musíme
spolehnout
na
některé
údaje
z Pavlových dopisů Titovi a Timoteovi
a na tradici…

Pavel po propuštění z římské vazby možná
podnikl cestu do Španělska. Pak se vrací do
Malé Asie, kde ustanovuje Timotea hlavou
církevní obce v Efesu. V této době také
pověřuje Tita organizací církve na Krétě.

Ještě podpis
vlastní rukou…

Bratře Timotee,
svěřuji Ti efezské
křesťany. Pečuj o
ně s láskou a Duch
Boží buď s Tebou!

Pak Pavel pobýval ještě v Troadě a Milétu,
snad také v Korintu. Poté byl za nejasných
okolností znovu zatčen a deportován do
Říma..
Pane,tak si
myslím, že tohle
je moje poslední
cesta po moři…

V římském vězení píše Pavel dopisy
Titovi a Timoteovi, které jsou jakousi
jeho duchovní závětí. Proces se vyvíjí
v jeho neprospěch, atmosféra ve
společnosti je nepřátelská. Pavel tuší,
že se brzo definitivně setká s Tím,
kterému
s takovým
nasazením
sloužil.
Přišel čas
mého
odchodu.
Dobrý boj
jsem bojoval,
běh jsem
dokončil, víru
zachoval.

Saul z Tarsu, zvaný Pavel, se plnomocně
odsuzuje k smrti stětím. Proti rozsudku
není odvolání.

Pavel byl popraven asi roku 67 po Kristu blízko
Via Ostiense, cesty z Říma do přístavu Ostia.
Podle legendy po jeho stětí vytryskly ze země
tři prameny. Dnes stojí na místě kostel, který je
součástí trapistického opatství Tre Fontane.

Můj Pane, už se moc těším na
setkání s Tebou, na odpočinutí a
radost po všech mých námahách.
Děkuji Ti, že ses mi tenkrát u
Damašku dal poznat, a že jsi mne
pak provázel a nedopustil, abych se
od Tebe odloučil. O svoje duchovní
děti se teď budu dál starat u Tebe.

Pavlovo tělo bylo uloženo na
hřbitov u Via Ostiense. Už císař
Konstantin
nechal
nad
jeho
hrobem postavit kapli a na
přelomu 4. a 5. století byla na
místě postavena bazilika v dnešní
podobě, dlouhou dobu největší
křesťanský kostel. Pod jejím
hlavním
oltářem
se
nachází
dodnes Pavlův hrob.

Bazilika svatého Pavla je cílem
mnoha tisíců poutníků, kteří
přicházejí uctít neuvěřitelné dílo
apoštola národů. Jeho život a
podivuhodná
dobrodružství,
která pro Krista podstoupil,
natrvalo proměnily tvář Evropy a
jsou inspirující dodneška. Kéž
dokážeme
podávat
působivé
svědectví o Boží lásce i my,
podle Pavlova vzoru a na jeho
přímluvu…
KONEC

