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Pavlovo obrácení (Sk 9)

Týden od 29.7. do 4.8.

PÁ 3. srpna – Podn ty k zamyšlení

Texty na tento týden – Sk 9:1–43; 26:9–18

„Generál, který padne v bitv , je sice pro svou armádu ztracen, ale jeho smrt nep ítele nijak neposílí.
Jestliže se však vysoce postavený muž spojí s nep átelskými silami, pak nejenže se postrádají jeho služby,
ale strana, k níž se p idal, se octne ve velké výhod . B h mohl Saula z Tarsu na jeho cest do Damašku
usmrtit, ímž by pronásledovatele zna n oslabil. Ve své proz etelnosti však nejen ušet il Saul v život, ale
získal ho na svou stranu. A tak se hrdina, který bojoval po boku nep ítele, p idal ke Kristu.“ (AA 124; PNL
70.71)
„Kristus svým u edník m na ídil, aby šli a u ili národy. Ale to, co se až dosud dozvídali od žid , jim
bránilo naplno pochopit slova jejich Mistra. Proto byli liknaví v uskute ování svého poslání. Sami sebe
nazývali Abrahamovými d tmi a pokládali se za d dice Božích zaslíbení. Až n kolik let po Pánov nanebevstoupení se jejich mysli otev ely natolik, aby jasn pochopili význam Kristových slov, že mají usilovat
o obrácení pohan stejn jako o obrácení žid .“ (LP 38)

Základní verš
„Pán mu však ekl: ‚Jdi, nebo on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národ m
i král m a syn m izraelským.‘“ (Sk 9:15)
Obrácení Saula z Tarsu (který se stal Pavlem) bylo jednou z nejpozoruhodn jších událostí rané církve.
Pavl v vliv na vznikající církev však zdaleka nespo íval jen v tom, že se stal up ímným k es anem. Jeho
význam spo ívá v tom, co všechno nakonec pro v c evangelia ud lal. Saul byl totiž zpo átku zarytým protivníkem vznikající církve, které za krátký as zp sobil hodn bolesti. M l nejen odhodlání, ale i oficiální
podporu, aby církev zcela zni il. Vírou však odpov d l na Boží volání na cest do Damašku a stal se nejv tším z apoštol . „Z nejzu iv jšího, zarytého pronásledovatele Kristovy církve se stal její nejschopn jší
obránce a nejúsp šn jší posel evangelia.“ (LP 9)
Pronásledování církve, kterého se Pavel na po átku dopoušt l, mu navždy p inášelo hluboký pocit vlastní
nehodnosti. Zárove však mohl s ješt hlubším pocitem vd nosti vyznávat, že Boží milost pro n j nebyla
zbyte ná. Díky Pavlovu obrácení se k es anství navždy zm nilo.

Týden ve zkratce:

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte nad otázkou, kterou Ježíš položil Pavlovi: „Pro mne pronásleduješ?“ (Sk 9,4) Pavlovi tato
otázka ukázala, že Ježíš z Nazareta opravdu vstal z mrtvých. Krom toho však tato otázka ukazuje na duchovní jednotu mezi Ježíšem a jeho církví (viz také Mt 25,34–45). D sledek je z ejmý: každý, kdo ubližuje
církvi, ubližuje i Kristu. Co toto poznání znamená pro vás dnes?

Mt 25:34-45 „34Tehdy ekne král t m po pravici: ‚Poj te, požehnaní mého Otce, ujm te se království, které je vám
p ipraveno od založení sv ta. 35Nebo jsem hladov l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m , byl jsem nemocen, a navštívili jste m , byl jsem ve v zení, a p išli
jste za mnou.‘ 37Tu mu ti spravedliví odpov dí: ‚Pane, kdy jsme t vid li hladového, a nasytili jsme t , nebo žíznivého,
a dali jsme ti pít? 38Kdy jsme t vid li jako pocestného, a ujali jsme se t , nebo nahého, a oblékli jsme t ? 39Kdy jsme t
vid li nemocného nebo ve v zení, a p išli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví a ekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste
u inili jednomu z t chto mých nepatrných brat í, mn jste u inili.‘ 41Potom ekne t m na levici: ‚Jd te ode mne, prokletí,
do v ného ohn , p ipraveného áblu a jeho and l m! 42Hladov l jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi
pít, 43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste m , byl jsem nemocen a ve v zení,
a nenavštívili jste m .‘ 44Tehdy odpov dí i oni: ‚Pane, kdy jsme t vid li hladového, žíznivého, pocestného, nahého,
nemocného nebo ve v zení, a neposloužili jsme ti?‘ 45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neu inili jednomu
z t chto nepatrných, ani mn jste neu inili.‘“

2. Vydávání sv dectví o Ježíši znamená také pro Ježíše trp t. Ne náhodou je ecké slovo pro „sv dka“
(martys) podobné našemu slovu „martyr“ (knižn mu edník). Co to znamená trp t pro Ježíše? Jak tomu
rozumíte a jakou s tím máte osobní zkušenost?
3. Starý latinský výrok íká: Credo ut intelligam. Znamená to: V ím, abych pochopil. Jak nám tato myšlenka m že pomoci porozum t, co Saul z Tarsu prožil? P ed svým obrácením, p edtím, než Pavel uv il
v Krista, nerozum l. Vše pochopil až po zkušenosti, kterou prožil. Co se z toho m žeme nau it? Jak nám
tato myšlenka m že pomoci, když se cítíme smutní, že lidé necht jí uv it pravdám, které se nám zdají naprosto jasné?

- Pronásledovatel církve
- Na cest do Damašku
- Ananiášova návšt va u Pavla
- Za átek Pavlovy služby
- Návrat do Jeruzaléma
- Podn ty k zamyšlení

NE 29. ervence – Pronásledovatel církve
Sk 26:9-12 „9Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožn bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského. 10A to jsem v Jeruzalém vskutku d lal. Když jsem k tomu dostal od velekn ží plnou moc, dal jsem
mnoho v ících uv znit, a když m li být usmrceni, schvaloval jsem to. 11Po všech synagógách jsem je
asto dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smysl zbavený jsem se chystal pronásledovat je
i v cizích m stech. 12A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pov ením velekn ží do Damašku.“

Sk 21:39 „Pavel odpov d l: „Já jsem Žid z Tarsu v Kilikii, ob an ne bezvýznamného m sta. Prosím t , dovol mi promluvit k lidu.““
Sk 22:3 „Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalém . V Gamalielov škole
jsem byl p esn vyu en zákonu našich otc . Byl jsem práv tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni.“
Ga 1:14 „Vynikal jsem ve v rnosti k židovství nad mnoho vrstevník v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice
našich otc .“
1K 1:23 „My kážeme Krista uk ižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství.“
Dt 21:23 „Nenecháš jeho mrtvolu na k lu p es noc, ale bezpodmíne n ho poh bíš týž den, protože ten, kdo byl pov šen,
je zlo e ený Bohem. Neposkvrníš svou zemi, kterou ti dává do d dictví Hospodin, tv j B h.“
Sk 9:1.2 „1Saul nep estával vyhrožovat u edník m Pán a cht l je vyhladit. Šel proto k velekn zi 2a vyžádal si od n ho
doporu ující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kte í se hlásí k tomu sm ru, a p ivést
je v poutech do Jeruzaléma.“
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PO 30. ervence – Na cest do Damašku
Sk 9:3-9 „3Na cest , když už byl blízko Damašku, zazá ilo kolem n ho náhle sv tlo z nebe. 4Padl na zem
a uslyšel hlas: „Saule, Saule, pro mne pronásleduješ? “ 5Saul ekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpov d l: „Já
jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 6Vsta , jdi do m sta a tam se dovíš, co máš d lat.“ 7Muži, kte í ho
doprovázeli, z stali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespat ili nikoho. 8Saul vstal ze zem ,
otev el o i, ale nic nevid l. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. 9Po t i dny nevid l, nic nejedl
a nepil.“

Sk 26:14 „Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mn mluvil hebrejsky: ‚Saule, Saule, pro m pronásleduješ? Marn se vzpínáš proti bodc m.‘“
Sk 22:14 „On mi ekl: ‚B h našich otc si t vyvolil, abys poznal jeho v li, spat il jeho Spravedlivého a slyšel hlas
z jeho úst.“
1K 9:1 „Nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Nevid l jsem Ježíše, našeho Pána? Nejste vy mým dílem v Pánu?“
1K 15:7.8 „7Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštol m. 8Naposledy ze všech se jako nedoch d eti ukázal i mn .“
J 16:8-11 „8On p ijde a ukáže sv tu, v em je h ích, spravedlnost a soud: 9H ích v tom, že ve mne nev í; 10spravedlnost
v tom, že odcházím k Otci a již mne nespat íte; 11soud v tom, že vládce tohoto sv ta je již odsouzen.“

ÚT 31. ervence – Ananiášova návšt va u Pavla
Sk 9:13-16 „13Ananiáš odpov d l: „Pane, mnoho lidí mi vypráv lo o tom lov ku, kolik zla zp sobil
brat ím v Jeruzalém . 14Také zde má od velekn ží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“
15
Pán mu však ekl: „Jdi, nebo on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národ m
i král m a syn m izraelským. 16Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.““
Ga 1:1.11.12 „1Pavel, apoštol povolaný a pov ený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem,
který Ježíše vzk ísil z mrtvých … 11Ujiš uji vás, brat í, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není
z lov ka. 12Vždy já jsem je nep evzal od žádného lov ka ani se mu nenau il od lidí, nýbrž zjevil mi je
sám Ježíš Kristus.“
Sk 22:10 „ ekl jsem: ‚Co mám d lat, Pane?‘ A Pán mi ekl: ‚Vsta a pokra uj v cest do Damašku; tam ti bude e eno
všechno, co ti B h ukládá.‘“
Sk 9:10-12.17-19 „10V Damašku žil jeden u edník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vid ní zavolal: „Ananiáši!“ On odpov d l: „Zde jsem, Pane.“ 11Pán mu ekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje P ímá, a v dom Judov vyhledej Saula
z Tarsu. Práv se modlí 12a dostalo se mu vid ní, jak k n mu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na n j ruce, aby op t
vid l.“ … 17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a ekl: „Saule, m j brat e, posílá m k tob Pán –
ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cest ; chce, abys op t vid l a byl napln n Duchem svatým.“ 18Tu jako by mu z o í spadly
šupiny, zase vid l a hned se dal pok tít. 19Pak p ijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými u edníky z stal Saul n kolik dní.“
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Sk 9:2 „Šel k velekn zi a vyžádal si od n ho doporu ující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže
i ženy, kte í se hlásí k tomu sm ru, a p ivést je v poutech do Jeruzaléma.“
2K 11:32.33 „32Místodržitel krále Arety dal hlídat brány m sta Damašku, aby se mne zmocnil, 33byl jsem však v koši
spušt n otvorem v hradbách, a tak jsem unikl jeho rukám.“
2K 4:8.9 „8Na 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.“

T 2. srpna – Návrat do Jeruzaléma
Sk 9:26-30 „26Když [Saul] p išel do Jeruzaléma, cht l se p ipojit k u edník m; ale všichni se ho báli,
protože nev ili, že k nim pat í. 27Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštol m a vypravoval jim, jak
Saul na cest do Damašku uvid l Pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohrožen kázal v Ježíšov
jménu. 28Saul se nyní mohl v Jeruzalém na všem podílet s apoštoly a všude sm le mluvil ve jménu Pán .
29
Kázal také ecky mluvícím žid m a p el se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. 30Když se to brat í dov d li, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu.“

Ga 1:18 „Teprve o t i léta pozd ji jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a z stal jsem u n ho dva
týdny.“
Sk 4:36.37 „36Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ‚Syn út chy‘ – levita p vodem z Kypru,
37
m l pole, prodal je, peníze p inesl a položil p ed apoštoly.“
Sk 21:8.16.21 „8Druhý den jsme se vydali na cestu a p išli do Cesareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia
a jednoho ze sedmi jáhn , a ubytovali se u n ho. … 16S námi šli i n kte í u edníci z Cesareje a vedli nás k Mnasonovi
z Kypru, jednomu z prvních u edník . U n ho jsme se m li ubytovat. … 21O tob se doslechli, že prý u íš všechny židy,
žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby p estali ob ezávat své syny a žít podle otcovských zvyk .“
Sk 22:17-21 „17Když jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrám , upadl jsem do vytržení mysli. 18Spat il
jsem Pána, jak mi íká: ‚Posp š si a rychle odejdi z Jeruzaléma, protože nep ijmou tvé sv dectví o mn .‘ 19Já jsem odpov d l: ‚Pane, oni v dí, že jsem dával uv znit a bi ovat v synagógách ty, kdo v tebe v í. 20Když byla prolévána krev tvého
sv dka Št pána, byl jsem p i tom, schvaloval jsem to a hlídal jsem šaty t ch, kdo ho kamenovali.‘ 21Ale Pán mi ekl: ‚Jdi,
nebo já t chci poslat daleko k pohan m!‘““

ST 1. srpna– Za átek Pavlovy služby
Sk 9:20-25 „20A hned za al v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží. 21Všichni, kdo ho slyšeli, žasli
a íkali: „To je p ece ten, který se snažil v Jeruzalém vyhladit všechny vyznava e tohoto jména. I sem
p išel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekn žím.“ 22Ale Saul p sobil ím dál tím mocn ji a svými
d kazy, že Ježíš je Mesiáš, p ivád l do úzkých damašské židy. 23Po n jaké dob se židé uradili, že Saula
zabijí, 24ale on se o jejich úkladech dov d l. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit,
25
spustili ho u edníci dol z hradeb v koši po provazech.“

Sk 9:26 „Když p išel do Jeruzaléma, cht l se p ipojit k u edník m; ale všichni se ho báli, protože nev ili, že k nim
pat í.“
Ga 1:17 „Ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k t m, kte í byli apoštoly d íve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie
a potom jsem se zase vrátil do Damašku.“
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