
Cesty apoštola Pavla
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Šavel pronásleduje první křesťany, 
kde na ně narazí. Proto se chce do-
stat do Damašku, kde jich je mnoho. 
Na cestě do Damašku je oslepen 
světlem z nebe a slyší hlas. Setkává 
se s Kristem. (Sk 9, 1�9)

V Damašku je pokřtěn Ananiášem. 
Opět vidí a káže o Ježíšovi. Brzy však 
musí utéct. Křesťané mu pomáhají a 
spustí ho v noci v koši z městských 
hradeb. (Sk 9, 17�25)

PRVNÍ CESTA

V Syrské Antiochii dostává Šavel 
spolu s Barnabášem požehnání. Oba 
jsou vysláni jako misionáři k cizím 
národům. (Sk 13, 1�3)

Na ostrově Kypru diskutuje Šavel u 
římského místodržitele s kouzelní-
krm. Říman neposlouchá kouzelní-
ka, ale hluboce se ho dotýká Šavlova 
řeč. Šavel se od této chvíle nazývá 
Pavel. (Sk 13, 4�12)

Přes Perge cestují Pavel a Barnabáš 
do Pisidské Antiochie. Tam se jim 
podaří založit velkou křesťanskou 
obec. (Sk 13, 13�48)

V Lystře uzdraví Pavel chromého a 
je uctíván jako Bůh. Kněz mu chce 
obětovat býky. Pavel odmítá. (Sk 14, 
8�18)

Brzy na to přicházejí Židé z Lystry, 
kteřé popudí lid proti Pavlovi. Na-
padnou ho a kamenují. Zůstane ležet 
v bezvědomí, přesto však vstane a 
odchází s Barnabášem domů. (Sk 14, 
19�20)

V Jeruzalémě zastává Pavel ohledně 
správné nauky názory, které se liší 
od názorů křesťanů pocházejících ze 
židovství. 

DRUHÁ CESTA

Pavel jde podruhé na cestu spolu s 
Barnabášem, Judou a Silou. V Syrské 
Antiochii rozejde s Barnabášem a 
sám se Silou do Lystry. Tam se sezná-
mí s Timotejem, který ho doprovází 
dál. V Troadě má Pavel sen. Někdo 
ho prosí, aby šel do Makedonie. (Sk 
15, 36�16, 10)

Pavel se plaví do Filip. Bydlí u zá-
možné obchodnice s látkami Lydie, 
která se stane křesťankou. Pavel 
a Silas jsou brzy zatčeni jako lidé 
vyvolávající nepokoje. Jsou zbičováni 
a uvězněni do klády. Po zemětřesení 
uvěří žalářník v Boha a oba jsou pro-
puštěni. (Sk 16, 12�40)

I v Soluni jsou lidé proti Pavlovi, 
takže se nemůže déle zdržet. V 
Beroji mu však porozně naslouchají. 
Nechává tam Silu a Timoteje a jde do 
Athén. (Sk 17, 1�15)

V Athénách hovoří Pavel o Bohu, 
který byl pro Athény ještě neznámým 
bohem. Řečtí filozofové se mu vysmí-
vají. (Sk 17, 16�34)

V Korithu Pavel bydlí a pracuje u 
manželů Akvily a Priscilly a káže. 
Lidé ho předvedou před soud, ale 
římský místodržitel se ho zdráhá 
odsoudit. Po půldruhém roce se vrací 
domů. (Sk 18, 1�4 a 12�22)

TŘETÍ CESTA

Pavel se dva roky zdrží v Efezu. Mno-
ho křesťanů, kteří se předtím zabý-
vali magií, spálilo své svitky. Došlo 
však také k nepokojům kvůli Pavlově 
nové nauce. Sříbrotepec Demetrios 
vidí, jak Pavel poškozuje jeho obcho-
dování. (Sk 19, 18�20 a 23�38)

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

V Milétu prosí Pavel představené 
efezské obce, aby za ním přišli. Loučí 
se s nimi, protože tuší pronásledová-
ní a uvěznění. (Sk 20, 17�38)

V Jeruzalémě je Pavel zatčen řím-
ským velitelem a zachráněn tak před 

rozvášněným davem. Římané chtějí 
Pavla propustit, ale lidé protestují a 
chtějí ho dokonce zavraždit. (Sk 21, 
27�36 a 23, 12�22)

Jako římský občan je Pavel dopraven 
do Cesareje k římskému místodrži-
teli Felixovi. Tam zůstává dva roky 
ve vězení. Židé žádají pro Pavla trest 
smrti a Pavel se odvolá k císaři. Nový 
místodržitel Festus ho posílá do 
Říma. (Sk 23, 23 � 25, 12)

CESTA DO ŘÍMA

Loď se spoutaným Pavlem se u ost-
rově Kréty dostane do silné bouře, 
Pavel povzbuzuje námořníky během 
několikadenního ohrožení na moři. 
(Sk 27, 1�25)

U ostrova Malty narazí loď na dno. 
Všichni se zachrání. Na ostrově 
uštkne Pavla had, ale nic se mu ne-
stane. Pavel uzdraví několik nemoc-
ných. (Sk 27, 39�44 a 28, 1�10)

Po třech měsících se Pavel plaví přes 
Rhegium do Puteol a odtud je odve-
den pěšky do Říma. Smí vyhledat 
soukromé ubytování s vojákem, který 
jej hlídá. Dva roky může bez překá-
žek hovořit o Kristu.(Sk 28, 11�31)

Podle křesťanské tradice zemřel při 
pronásledování křesťanů za císaře 
Nerona v roce 64.
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