PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA
1. Jak to všechno začalo
Text: Sk 9,1-30
Úvod - svědectví: Jan 3,3 - Jak jsi prožil(a) své znovuzrození?
Výklad:
• Jaká byla Pavlova minulost? Jak se změnil po setkání s Ježíšem?
• Co je to znovuzrození? Jaký má pro člověka význam?
• Jak poznáme, zda už jsme znovuzrození nebo ještě ne? Co pro to můžeme udělat?

2. První misijní cesta – Pavlovo vyslání, působení na Kypru
Text: Sk 13,1-12
Úvod: Poznámky a zajímavosti o Kypru a městech Salamis a Páfos - kde se nachází, něco z historie, čím
bylo význačné v Pavlově době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• Pavla (Saula) si pro tento úkol vybral sám Bůh skrze Ducha Svatého (v. 2, v. 4), vedl jej a v jeho moci (v.
9) Pavel překazil snahu kouzelníka Elymase odvrátit místodržitele v Páfu od toho, aby uvěřil.
• Kam posílá Pán Bůh nás, kde je naše misijní pole? Co to znamená a jak se můžeme naučit naslouchat
Duchu Svatému? Hledáme v životních překážkách pomoc a sílu vždy nejprve u Boha?

3. První misijní cesta - Pavel a Barnabáš v Pisidské Antiochii
Text: Sk 13,13-52
Úvod: Poznámky a zajímavosti o městech Perge a Pisidská Antiochie (oblast Pisidie) - kde se nachází, něco
z historie, čím bylo význačné v Pavlově době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• Pavel nejprve hlásal evangelium Židům - chtěl ukázat, že Ježíš Kristus je jejich očekávaný Spasitel,
• ale Židé ev. nepřijali (v. 46), a tak je zvěstováno i pohanům - naštěstí pro nás, radujme se proto (v. 48).
• v. 16 - 41 = „evangelium v kostce“ - Uměli bychom i my, kdyby se nás někdo zeptal, vysvětlit v co věříme
a proč? Jsme připraveni vydat svědectví o Ježíši?
• Už jsme opravdově přijali zvěst o ospravedlnění z víry (v. 39), nebo si ještě myslíme, že si Boží milost
musíme „zasloužit“?

4. První misijní cesta - Pavel v Ikoniu, Lystře a Derbe
Text: Sk 14. kapitola
Úvod: Poznámky a zajímavosti o městech Ikonion, Lystra, Derbe - kde se nachází, něco z historie, čím bylo
význačné v Pavlově době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• Boží slovo má moc měnit lidské životy (v. 1, 21), ale vždycky se najde někdo, komu se to nelíbí a chce
překazit šíření evangelia (v. 2, 5, 19) - v současnosti hlavně v komunistických zemích (příklady), u nás
v minulém režimu, nyní méně a spíše v jiných formách.
• Pavel přes veškeré protivenství nepřestával kázat o Kristu (v. 3, 7, 21-22) - také my se nenechme nikým
zastrašit při konání dobra a mluvení o Pánu Ježíši.
• Pavel s Barnabášem odolali pokušení „být slavní“, ale všechnu pozornost se snažili obrátit na Boha.
Děláme vše pouze pro Boha, nebo chceme i v očích druhých vypadat jako „dobří křesťané“?
• Těmto třem sborům napsal Pavel později list Galatským - jaký je jeho obsah?

5. Druhá misijní cesta - Pavel ve Filipech
Text: Sk 15,36 a 16,6-40
Úvod: Poznámky a zajímavosti o městě Filipy a oblasti Makedonie - kde se nachází, něco z historie, čím
bylo význačné v Pavlově době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• V dnešním oddíle uvěřili dva úplně odlišní lidé (v. 14,33) - Lydie (bohatá obchodnice) a žalářník (také
pohan). Bůh nezavírá dveře vůbec před nikým. Nepřestávejme se modlit za nevěřící.
• Pavel vyhnal zlého ducha z mladé otrokyně (i když mu dělal dobrou reklamu), protože nechtěl, aby si lidé
spojovali evangelium se zlými duchy (v. 17-18). Také dnes je věštectví, okultismus, spiritismus apod.
neslučitelné s vírou v Ježíše Krista.
• Pavel dokázal za všech okolností chválit Boha - zbičovaný, uvězněný, s nohama v kládě - a tím byl
svědectvím i ostatním vězňům (v. 22-25). Opravdová víra se projevuje vždy v těch těžších chvílích našeho
života.
• Tomuto sboru napsal Pavel list Filipským - jaký je jeho obsah?

6. Druhá misijní cesta - Pavel v Tesalonice a Beroji
Text: Sk 17,1-15
Úvod: Poznámky a zajímavosti o městě Tesalonika - kde se nachází, něco z historie, čím bylo význačné
v Pavlově době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• I to, že Pavla vyháněli z mnoha měst, kde kázal, si Bůh použil k tomu, aby se evangelium šiřilo rychleji a
na více míst (v. 10,14). Vše, co se nám v životě děje, si může Bůh použít ke své slávě, pokud se jím
necháme vést.
• Pavel vykládal tehdejší Písmo (v. 3) = náš Starý Zákon. Kterými verši mohl např. dokazovat, že Ježíš
Kristus je Mesiáš?
• Jaký je náš vztah k evangeliu (kázání, výkladu)?
a) necháme se pouze přesvědčit (v. 4) a jdeme tam, kde jdou ostatní?
b) pobuřuje nás, když ho někdo bere opravdu vážně a do důsledků, protože sami to nedokážeme (v. 5a)?
c) s dychtivostí jej přijímáme a ještě zkoumáme Písmo, jestli to tak opravdu je (v. 11)?

7. Druhá misijní cesta - Pavel v Athénách
Text: Sk 17,16-34
Úvod: Poznámky a zajímavosti o městě Athény - kde se nachází, něco z historie, čím bylo význačné
v Pavlově době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• Jakým byly Athény tehdy městem?
• Ap. Pavla znepokojovalo, když viděl, kolik je v Athénách modlářství (v. 16). Jak je to s námi? Je nám
opravdu líto, že tolik lidí kolem nás je nevěřících, nebo už to bereme jako něco normálního?
• Co je to vlastně modlářství? Jak se projevuje v dnešní době?
• Nestává se nám také, že v běžném životě sloužíme mnoha různým „bůžkům“ a na pravého Boha
zapomínáme (v. 22-23)? Co s tím dělat?

8. Druhá misijní cesta - Pavel v Korintě, návrat z cesty
Text: Sk 18,1-22
Úvod: Poznámky a zajímavosti o městě Korint - kde se nachází, něco z historie, čím bylo význačné
v Pavlově době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• Jaké bylo Korint tehdy město? Jací byli Akvila s Priscillou?
• Přestože se Židé opět stavěli proti Pavlovi (v. 6 a 12), sám Bůh povzbuzuje Pavla, aby z města neodcházel,
ale kázal směle dále, že mu nikdo neublíží (v. 9-10). A tak se i stalo (v. 11 a 18).
Bůh má moc povzbudit nás i v beznadějných situacích! Důvěřujme mu.
• Pavel potom napsal Korintským 2 dopisy - jaký je jejich obsah?

9. Třetí misijní cesta - Pavel v Efezu
Text: Sk 19,1-20
Úvod: Poznámky a zajímavosti o městě Efez - kde se nachází, něco z historie, čím bylo význačné v Pavlově
době, co tam Pavel prožil, co se na jeho místě nachází dnes...
Výklad:
• Duch Svatý je znakem opravdového křesťana (v. 2). Jak poznáme, že máme (nebo nemáme) Ducha
Svatého? Toužíme po něm?
• Někteří židovští zaříkávači chtěli napodobit Pavla, kterému byla dána Boží moc k mocným činům (v. 1112) a se snažili využít jména Pána Ježíše ve svůj prospěch (v. 13). Ale to se jim nevyplatilo (v. 15-16).
Boží moc totiž není skryta ve slovech, ale v opravdové víře. Bůh hledí vždy do srdce, ne jenom na naše
ústa! Navíc je Boží jméno svaté a mělo by být vyslovováno s úctou (v. 17) - pozor na průpovídky typu
„ježišmarjá“ apod.!
• Když efezští poznali pravdu a uvěřili v Pána Ježíše, odvrátili se od starého způsobu života a „spálili ho“ za
sebou (v. 18-19).
Už jsme i my „spálili“ všechno, co nepatří k životu s Pánem Ježíšem - lenost, neposlušnost k rodičům,
podvádění, hněv, hrubá slova, atd.?

10. Třetí misijní cesta - Pavel v Makedonii a Řecku a jeho loučení s Efezskými
Text: Sk 20,1-12 a 22-38
Úvod: Vyprávěj svými slovy, co se odehrálo v Efezu za tamějšího pobytu ap. Pavla dle Skutků 19,23-40.
Výklad:
• Čteme zde o nedělním shromáždění tehdejších věřících (v. 7), scházeli se k Večeři Páně a ke slyšení
Božího slova (např. Pavlovo kázání) - tak jako my dnes. Jaký je náš vztah k bohoslužbám?
• Příběh o Eutychovi nám dokládá, že s Pavlem byla Boží moc sloužící k Boží oslavě a povzbuzení věřících
(v. 12).
• Ve v. 17-35 nacházíme Pavlovo vyznání o jeho službě (životu) a můžeme se od něj hodně naučit:
- sloužil v pokoře, slzách i zkouškách (v. 19),
- hlásal Slovo Boží a naléhal k uvěření v Pána Ježíše (v. 20-21,26-27),
- poslouchal Ducha Svatého (v. 22-23),
- celý život zasvětil Pánu Ježíši, nic nebylo důležitější (v. 24),
- staral se „se slzami v očích“ o ty, kteří uvěřili (v. 31),
- poctivě pracoval, aby si vydělal na vlastní živobytí (v. 34), atd.

11. Třetí misijní cesta - Pavel na cestě do Jeruzaléma, Pavlovo zatčení
Text: Sk 21,10-36
Úvod: Připrav si povídání (třeba i s mapou), jak apoštol Pavel cestoval z Milétu, kde se naposledy setkal
s Efezskými, do Jeruzaléma - podle Skutků 21,1-9 a 15.
Výklad: Sk 21,1-36
• Boží plány jsou jiné než lidské: I když Pavla všichni přemlouvali, aby se zachránil, on nechtěl, ale i
v nebezpečí smrti následoval Boha a šel do Jeruzaléma (v. 11-14). Naše touha líbit se Bohu by měla být
silnější než touha vyhnou se případným potížím, výsměchu či utrpení.
• Pavel byl znám důrazy na Boží milost a proto jej někteří křesťané z Židů podezírali, že nedodržuje
Mojžíšův zákon a opovrhuje židovskou tradicí. Proto Pavel dostává radu, aby svou účastí na židovských
obřadech ukázal, že to tak není (v. 21-24). Je důležité umět si nechat poradit a v případných nepodstatných
věcech přijmout i kompromis, jestliže to prospěje víře jiných.
• I když se Pavel snažil udělat vše pro to, aby se vyhnul konfliktu, došlo k němu a byl v nebezpečí života od
svého lidu i od pohanů. Bůh jej však ochránil, neboť s ním měl ještě velký plán...

12. Ap. Pavel před králem Agrippou
Text: Sk 25,13-26,32
Svědectví: Připrav si svědectví (písemně) o tom, jak jsi uvěřil (můžeš se inspirovat Sk 26.kap.) - celkem asi
okolo 10 - 15vět: 1. jaký jsi byl předtím,
2. co se muselo stát, aby jsi uvěřil,
3. jak to změnilo tvůj život.
Výklad:
• Pavel zde využívá i těžké chvíle nesvobody k tomu, aby zvěstoval Krista, místo toho, aby se snažil
osvobodit. Dává nám tak příklad, že Ježíš a služba pro něj je u něho vždy na prvním místě.
• Jak máme my vydávat svědectví druhým? Mělo by to být především upřímné vyznání toho, jak Ježíš
změnil náš život! Máme vůbec co vyznávat (změnil se náš život)?
KŠ

