
1.	 Šavel	 pronásleduje	 první	 křesťany	 všude,	 kde	 na	 ně	
narazí.	Proto	se	chce	dostat	do	Damašku,	kde	už	je	mnoho	
křesťanů.	Na	cestě	 je	oslepen	světlem	z	nebe,	slyší	hlas.	
Setkává	se	s	ním	Kristus.	Šavel	oslepne:	Sk 9,1-9
2.	 V	 Damašku	 je	 Šavel	 pokřtěn	 Ananiášem.	 Opět	 vidí	
a	káže	o	Ježíšovi.	Brzy	však	musí	utéci.	Křesťané	mu	po-
máhají	 při	 útěku,	 v	 noci	 ho	 spustí	 v	 koši	 z	 městských	
hradeb:	Sk-9,17-25

První misijní cesta

3. V	 Syrské	 Antiochii	 dostává	 Šavel	 spolu	 s	 Barna-
bášem	požehnání.	Oba	jsou	vysláni	jako	misionáři	k	cizím	
národům:	Sk 13,1-3

4.	Na	ostrově	Kypru	diskutuje	Šavel	u	římského	místodr-
žitele	s	kouzelníkem.	Říman	neposlouchá	kouzelníka,	ale	
hluboce	se	ho	dotýká	Šavlova	řeč.	Šavel	se	od	této	chvíle	
nazývá	Pavel:	Sk 13,4-12

5.	 Přes	 Perge	 cestují	 Pavel	 a	 Barnabáš	 do	 Pisidské	
Antiochie.	Tam	se	jim	podaří	založit	velkou	obec	křesťa-
nů:	Sk 13,13-48

6.	V	Lystře	uzdraví	Pavel	chromého	člověka	a	je	uctíván	
jako	bůh.	Jupiterův	kněz	mu	chce	dokonce	obětovat	býky.	
Pavel	to	zděšen	odmítá: Sk 14,8-18

7.	Brzy	nato	přicházejí	Židé	z	Lystry,	kteří	popudí	lid	pro-
ti	Pavlovi.	Napadnou	ho	a	kamenují.	Zůstane	ležet	v	bez-
vědomí,	 přesto	 však	 vstane	 a	 odchází	 s	 Barnabášem		
domů:	Sk 14,19-20

8.	 V	 Jeruzalémě	 zastává	 Pavel	 ohledně	 správné	 nauky	
názory,	které	se	liší	od	názoru	křesťanů,	pocházejících	ze	
židovství.	 Pavel	 je	 podruhé	 vyslán	 na	 cestu	 spolu	
s	Barnabášem,	Judou	a	Silou:	Sk 15,4-27

Druhá misijní cesta

V	 Syrské	 Antiochii	 se	 Barnabáš	 a	 Pavel	 dostávají		
do	sporu.	Rozcházejí	se.	Pavel	jde	se	Silou	do	Lystry,	tam	
se	seznámí	s	Timotejem,	který	ho	doprovází	na	jeho	další	
cestě:	Sk 15,36-16,7

9. V	Troadě	má	Pavel	v	noci	vidění:	Nějaký	muž	ho	prosí,	
aby	přišel	do	Makedonie: Sk 16,8-10

10. Pavel	se	plaví	lodí	do	Filip,	bydlí	u	zámožné	židovské	
obchodnice	 s	 látkami	 Lydie,	 která	 se	 stane	 křesťankou.	
Pavel	a	Silas	jsou	brzy	zatčeni	jako	lidé,	vyvolávající	ne-
pokoje,	jsou	zbičováni	a	uvězněni	do	klády.	Po	zemětřese-
ní	 uvěří	 žalářník	 v	Boha.	Oba	 jsou	 propuštěni	 z	 vězení:	
Sk 16,12-40

11.		I	v	Soluni	popuzují	Židé	proti	Pavlovi,	takže	se	nemů-
že	zdržet	déle.	Židé	v	Beroji	mu	však	pozorně	naslouchají.	

Nechává	 tam	 Silu	 a	 Timoteje,	 sám	 jde	 do	 Athén:
Sk 17,1-15

12.	 V	 Athénách	 hovoří	 Pavel	 o	 Bohu,	 který	 byl	
pro	Athéňany	ještě	neznámým	bohem.	Řečtí	filozofové	se	
mu	vysmívají: Sk 17,16-34

13.	V	Korintu	Pavel	bydlí	a	pracuje	u	židovských	manželů	
Akvily	a	Priscilly.	Snaží	se	přesvědčit	Židy	i	Řeky.	Někteří	
Židé	ho	však	přivedou	před	soud.	Římský	místodržitel	se	
zdráhá	hrát	si	na	soudce.	Po	půldruhém	roce	se	Pavel	vra-
cí	domů:	Sk 18,1-4.12-22

Třetí misijní cesta

14.	 Dva	 roky	 se	 zdrží	 Pavel	 v	 Efezu.	Mnoho	 křesťanů,	
kteří	se	předtím	zabývali	magií,	spálilo	své	knihy	(svitky).	
Došlo	však	také	k	nepokojům	kvůli	nové	Pavlově	nauce.	
Stříbrotepec	 Demetrios	 vidí,	 jak	 Pavel	 poškozuje	 jeho	
obchodování:	Sk 19,18-20.23-38

15. Pavel	 se	 zdrží	 tři	 měsíce	 v	 Řecku	 a	 Makedonii,
na	zpáteční	cestě	se	pak	dostává	do	Troady.	Tam	vypadne	
jeden	mladík	z	okna	a	zůstane	ležet	jako	mrtvý.	Pavel	ho	
vrátí	do	života:	Sk 20,1-12

16.	V	Milétu	prosí	Pavel	představené	efezské	obce,	aby	za	
ním	přišli.	Naposledy	se	s	nimi	loučí,		protože	tuší,	že	ho	
čeká	pronásledování	a	uvěznění: Sk 20,17-38

17.	V	Jeruzalémě	je	Pavel	zatčen	římským	velitelem,	je	tak	
zachráněn	před	rozvášněným	davem.	Římané	chtějí	Pavla	
propustit.	Židé	však	protestují.	Dokonce	se	pokusí	zavraž-
dit	ho:	Sk 21,27-36; 23,12-22

18.	 Jako	 římský	 občan	 je	 Pavel	 dopraven	 se	 stráží
do	Cesareje	k	římskému	místodržiteli	Felixovi.	Tam	zůstá-
vá	 dva	 roky	 ve	 vězení.	 Židé	 opět	 žádají	 pro	 Pavla	 trest	
smrti,	tu	se	Pavel	odvolá	k	císaři.	Nový	místodržitel	Festus	
ho	posílá	do	Říma:	Sk 23,23 - 25,12

Cesta do Říma

19. Loď	se	spoutaným	Pavlem	se	u	ostrova	Kréty	dostane	
do	silné	bouře.	Pavel	povzbuzuje	námořníky	během	něko-
likadenního	ohrožení	na	moři:	Sk 27,1-25

20.	U	ostrova	Malty	narazí	loď	na	mořské	dno.	Všichni	lidé,	
kteří	byli	na	palubě,	se	zachrání.	Na	ostrově	uštkne	Pavla	
had.	Uštknutí	zůstane	bez	následků.	Pavel	uzdraví	několik	
nemocných:	Sk 27,39-44; 28,1-10

21.	 Po	 třech	 měsících	 se	 Pavel	 plaví	 přes	 Rhegium
do	 Puteol	 a	 odtud	 je	 pěšky	 přiveden	 do	 Říma.	 Smí	 si		
vyhledat	 soukromé	 ubytování	 s	 vojákem,	 který	 ho	 hlídá.	
Dva	 roky	 může	 bez	 překážek	 hovořit	 o	 Ježíši	 Kristu:	
Sk 28,11-31
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První cesta	v	letech	47-	48.	Z	Antiochie	v	Sýrii	se	
Pavel	 plaví	 lodí	 spolu	 s	 Barnabášem	 a	 Janem	 na	
Kypr.	Projde	ostrov	a	plaví	se	dál	do	Perge.	Odtud	
pokračuje	 do	 Pisidské	Antiochie,	 Lystry	 a	 Derbe.	
Stejnou	cestou	se	vrací	až	do	Perge.	Potom	se	Pavel	
plaví	přímo	do	Antiochie	v	Sýrii.

Druhá cesta	v	 letech	50-53.	Z	Antiochie	v	Sýrii	
odcestuje	Pavel	se	Silou	a	Timotejem.	Tentokrát	po	
souši	 do	 Tarsu	 (svého	 rodného	 města),	 Derbe,	
Lystry	 a	 Pisidské	Antiochie.	Odtud	 jde	 do	Troady	
a	potom	se	plaví	do	Evropy.	Z	Filip	putuje	pěšky	do	
Soluně	a	Beroje	a	lodí	do	Athén	a	Korintu,	kde	zů-
stává	 půldruhého	 roku.	 Zpáteční	 cesta,	 opět	 lodí,	
vede	 přes	 Efez,	 Cesareu,	 Jeruzalém	 do	Antiochie	
v	Sýrii.

Třetí cesta	 v	 letech	 54-58.	 Zpočátku	 sleduje	
Pavel	 z	 Antiochie	 v	 Sýrii	 stejnou	 trasu	 jako		
na	 své	druhé	cestě.	Potom	odchází	opět	do	Efezu,	
kde	se	zdrží	dva	roky.	Lodí	se	plaví	do	Makedonie	
a	 Řecka	 (tříměsíční	 pobyt)	 a	 po	 souši	 se	 vrací		

do	 Filip.	 Odtud	 cestuje	 lodí	 přes	 Troadu,	 ostrovy	
Chios	 a	 Samos	 do	 Milétu	 a	 Tyru.	 Potom	 dál	 do	
Jeruzaléma.

Čtvrtá cesta	do	Říma	jako	zajatec	(v	roce	60	a	na	
jaře	61).	Pavel	 je	v	 Jeruzalémě	zajat	a	odveden	do	
Cesareje	 ke	 guvernéru	 Felixovi.	Tam	 	 zůstává	 dva	
roky	 ve	 vězení.	 Felixův	 nástupce,	 Festus,	 posílá	
Pavla	k	soudnímu	přelíčení	do	Říma.	Malou	lodí	se	
plaví	z	Cesareje	podél	pobřeží	přes	Sidon	do	Myry.	
Tam	nastupuje	na	větší	 lod,	převážející	obilí,	a	do-
sáhne	 jižního	 břehu	 ostrova	 Kréty.	 Loď	 se	 ocitne	
v	silné	bouři,	hrozí	jí	ztroskotání,	musí	několikrát	mě-
nit	kurz,	až	nakonec	u	Malty	narazí	na	dno.	Na	tomto	
ostrově	 posádka	 lodi	 přezimuje,	 na	 jaře	 se	 dostává	
jinou	lodí,	převážející	obilí,	přes	Syrakusy,	Rhegium	
do	Puteol,	odtud	je	Pavel	nakonec	pěšky	přiveden	do	
Říma.	Zde	je	ve	vězení	nejméně	dva	roky,	může	však	
svobodně	 mluvit.	 Nevíme,	 jak	 dopadl	 proces,		
vedený	proti	němu.	Podle	křesťanské	tradice	zemřel	
při	 pronásledování	 křesťanů	 za	 císaře	 Nerona		
v	roce	64.

Jak pracovat s touto pomůckou
Vybarvíme	velkou	mapu	a	21	kartiček	na	okraji.	Kartičky	vystřihneme	a	ohneme	jednu	půli	podstavce	dopředu,	druhou	
dozadu.	Na mapě je postavíme na místa, kam podle svých čísel patří.	Přemýšlíme:	Co	všechno	se	stalo	na	jednotlivých	
místech?	–	Kdo	chce,	může	zakreslit	čtyři	Pavlovy	cesty	různými	barvami.	Pomůcku	uschováme	tak,	že	ji	složíme	a	kar-
tičky	vložíme	do	obálky,	aby	se	neztratily.

Skupina	sestavuje	Pavlův cestovní deník.	Jeden	z	účastníků	k	tomu	vytvoří	zjednodušenou	mapu	východního	Středomoří	
s	místy	a	cestami.	Ostatní	účastníci	obdrží	vždy	jednu	z	21	kartiček,	přilepí	ji	do	levého	horního	okraje	papíru	(formátu	
A4)	a	připíší	krátký	popis	 této	události.	Pak	se	všechny	 listy	vloží	do	pořadače,	který	opatří	 titulem	někdo,	kdo	umí	
pěkně	psát.
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