S svetim Pavlom
na poti

1.

V apostolskem delu 22,3 reče Pavel: "Jaz sem Jud, rojen v Tarzu. Ob
Gamálielovih nogah sem se natančno poučil o postavi naših očetov."
Pavel se je kot otrok učil tudi deset zapovedi: Povej najman tri
zapovedi!

2.

V Jeruzalemu so kamnali Štefana. "Savel je bil med tistimi, ki so
odobravali ta uboj." (Apd 8,1)
Kaj je Štefan delal, ko so ga kamnali? Zakaj?

3.

"Med potjo, ko se je Savel blial Damasku, pa ga je nenadoma obsijala
luč z neba. Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Savel,
Savel! Zakaj me preganjaš?« Rekel je: »Kdo si, Gospod?« Glas pa je
odgovoril: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in pojdi
v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti!« Moje, ki so potovali z njim,
so obstali brez besed; slišali so glas, videli pa niso nikogar. Savel se je
dvignil s tal. Toda čeprav je odprl oči, ni nič videl. Prijeli so ga za
roko in peljali v Damask. Tri dni ni nič videl in ni ne jedel ne pil."
(Apd 9, 3-9)
Pavel tri dni ni nič videl. Zato moraš tukaj en krog čakati.

4.

V Damasku "so Judje sklenili, da ga ubijejo... Zato so ga učenci neko
noč vzeli in po vrvi v košari spustili čez mestno obzidje." (Apd 9,
23.25)
Ker so učenci pomagali, je mogel Pavel zelo hitro priti v Jeruzalem.
Tudi ti lahko greš takoj nazaj v Jeruzalem: .

5.

"Prišel je v Jeruzalem, kjer se je skušal pridruiti učencem. Toda vsi so
se ga bali in mu niso verjeli, da je učenec. Tedaj se je zanj zavzel
Barnaba in ga predstavil apostolom. Povedal jim je, kako je Savel med
potjo videl Gospoda, ki mu je govoril, in kako je v Damasku brez
strahu nastopal v Jezusovem imenu." (Apd 9,26-27)
Povej apostolom, kako je Pavel med potjo videl Gospoda!

6.

V Tarzu je ostal Pavel nekaj let. Potem je "Barnabas odpotoval v Tarz,
da bi poiskal Savla. Ko ga je našel, ga je odpeljal s sabo v Antiohijo."
(Apd 11, 25)
S Pavlom moraš čakati v Tarzu, da pride Barnabas (naslednji

igralec), ali en krog. Potem smeš spet kockati.
7.

"Vse leto sta delovala skupaj v tamkajšnji Cerkvi in poučevala veliko
mnoico." (Apd 11, 26)
Kako so v Antiohiji učence najprej imenovali?
PRVO MISIJONSKO POTOVANJE

8.

"Ko so opravljali slubo Gospodu in se postili, jim je Sveti Duh rekel:
»Odberite mi Barnaba in Savla za delo, kamor sem ju poklical!« Nato
so med postom in molitvijo poloili nanju roke in ju odposlali." (Apd
13, 2.3)
Ker je Gospod poklical, lahko takoj greš na Ciper: .

9.

V pizidijski Antiohiji sta govorila v shodnici o Bogu in o Jezusu.
Najprej so judje poslušali, pa potem "so zanetili preganjanje zoper
Pavla in Barnaba ter ju izgnali iz svoje deele. Ona dva sta proti njim
otresla prah s svojih nog in odpotovala v Ikonij, učenci pa so bili polni
veselja in Svetega Duha." (Apd 13, 50.52)
Kaj so rekli v shodnici?

10. "V Listri je ivel mo, ki ni imel moči v nogah; bil je e od rojstva
hrom in nikoli ni mogel hoditi. Sedel je in poslušal Pavlove besede.
Pavel ga je premeril z očmi, in ko je videl, da ima vero, ki bi ga lahko
rešila, mu je zaklical z močnim glasom: »Vstani! Postavi se na noge!«
In mo je poskočil in hodil." (Apd 14, 8-10) Potem je veliko ljudi
verovalo v Jezusu. "Tedaj pa so prišli Judje iz Antiohije in Ikónija;
pridobili so mnoice ter kamnali Pavla in ga odvlekli iz mesta, ker so
mislili, da je mrtev. Toda ko so ga obstopili učenci, je vstal in šel v
mesto." (Apd 14, 20)
Takoj lahko greš v Derbe: .
11. "Ob svojem prihodu v Antiohiji sta zbrala vso Cerkev in poročala sta
ji, kaj vse je Bog storil po njiju in kako je poganom odprl vrata vere.
Nato sta precéj časa ostala med učenci." (Apd 14, 27)
Povej, kaj sta pripovedovala!

12. "Ko sta prišla v Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev z apostoli in
starešinami in poročali so, kaj vse je Bog storil po njih. – Apostoli in
starešine so se zbrali, da bi presodili" različne vprašanje. (Apd 15,
4.6) Rabili so nekaj časa.
Ostaneš tukaj en krog!
DRUGO MISIJONSKO POTOVANJE
13. "V Troadi je Pavel neko noč videl prikazen. Pred njim je stal neki
Makedonec in ga prosil: »Pridi v Makedonijo in pomagaj nam!«" (Apd
16,9)
Ker je Makedonec to prosil: Pojdi takoj v Filipe: !
14. Ker so mislili mestni poglavarji v Filipih, da Pavel prinaša preveč
nemira v mesto, "so ju hudo pretepli, so ju vrgli v ječo, ječarju pa
zabičali, naj skrbno pazi nanju." (Apd 16,23) "Okoli polnoči sta Pavel
in Sila molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju poslušali.
Iznenada pa je nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih
zamajala; v hipu so se vsa vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle
verige. Ječar se je prebudil. Ko je videl, da so vrata ječe odprta, je
izdrl meč in se hotel ubiti; mislil je, da so mu jetniki pobegnili. Pavel
pa mu je zaklical z močnim glasom: »Nič alega si ne stôri! Vsi smo še
tukaj!« Ječar je zahteval luč in planil noter. Trepetaje je padel pred
Pavla in Sila, nato ju je popeljal ven in vprašal: »Gospoda, kaj naj
storim, da se rešim?« Odgovorila sta mu: »Veruj v Gospoda Jezusa in
rešen boš ti in tvoja hiša!« Nato sta oznanila Gospodovo besedo njemu
in vsem, ki so bili v njegovi hiši. Vzel ju je s sabo še tisto nočno uro ter
jima izpral rane; in pri priči se je dal krstiti z vso svojo druino." (Apd
16,25-33)
Krst je prvi zakrament. Kateri so še drugi zakramenti? – Kdo
lahko krsti in kako poteka krst?
15. "V Tesaloniki so Judje besneli od nevoščljivosti." (Apd 17, 5) Delali so
proti Pavla. Zato so bratje Pavla in Sila takoj odpravili v Berojo.
Pojdi naprej v Berojo: !
16. "V Atenah je Pavel videl, kako je mesto polno malikov." (Apd 17,16) –

"Tedaj je Pavel stopil na sredo Areopaga in spregovoril: »Moje
Atenci! Po vsem, kar vidim, ste zelo poboni. Sprehajal sem se po
vašem mestu in si ogledoval vaše svetínje. Ob tem sem opazil tudi oltar
z napisom ›Nepoznanemu bogu‹. Kar vi častite, ne da bi poznali, vam
jaz oznanjam." (Apd 17,22.23)
Kaj je Pavel potem rekel?
17. "Neke noči se je Gospod prikazal Pavlu in mu rekel: »Ne boj se!
Govori in ne molči! Zakaj jaz sem s teboj. Nihče se te ne bo dotaknil,
da bi ti storil kaj zlega, kajti v tem mestu imam veliko svojih ljudi.«
Ostal je tam eno leto in šest mesecev ter med njimi učil Bojo besedo."
(Apd 18, 9-11)
Pomagaj Pavlu, ki je v Korintu oznajal bojo besedo in delal z
rokami šotore: Ostani en krog tukaj!
18. V Korintu je Pavel pisal prvo pismo Tesaloničanom in pismo
Rimljanom.
Kako bi ti začel/a pismo Rimljanom?
19. "Pavel pa je še kar nekaj dni ostal v Korintu. Nato se je od bratov
poslovil in odplul. ... Prispeli so v Efez."(Apd 18,18.19)
S Pavlom lahko greš takoj do Efeza: !
20. V Efezu je Pavel v ječi pisal pisma Korinčanom, Galačanom in
Filipjanom.
Katera pisma je Pavel še pisal? Imenuj najmanj enega!
21. "Prosili so ga, naj bi ostal še dlje, pa ni privolil. Odplul je iz Efeza in
se poslovil z besedami: »Še se vrnem k vam, če bo Boja volja.« Ko se
je izkrcal v Cezareji, je šel peš naprej in pozdravil Cerkev. Nato se je
napotil v Antiohijo." (Apd 18,20-22)
Imaš srečo: Pavel te vzame s seboj takoj v Antiohijo: !
22. V Jeruzalemu je Pavel pripovedoval Petru in drugim, kaj so preiveli
na poti.
Povej!

23. "V Antiohiji je Pavel ostal nekaj časa, nato pa je po vrsti prehodil
deelo Galačanov in Frigijo ter povsod utrjeval učence." (Apd 18,23)
Ostaneš tudi nekaj časa (= en krog) tukaj.
TRETJO MISIJONSKO POTOVANJE
24. "Pavel je prepotoval kraje v notranjosti in prišel v Efez. Tam je našel
nekaj učencev in jih vprašal: »Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste
postali verni?« »Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,« so odvrnili
učenci." (Apd 19,1.2)
Kdo je Sveti Duh?
25. "Nato je Pavel hodil v shodnico, tam je kake tri mesece pogumno
govoril, razpravljal in jih prepričeval o Bojem kraljestvu. Potem je z
učenci dan za dnem razpravljal v Tiranovi šoli. To je trajalo dve leti,
tako da so vsi, ki so prebivali v Aziji, Judje in Grki, lahko slišali
Gospodovo besedo." (Apd 19, 8,10)
Pomagaj Pavlu in ostaneš z njim dve leti (= 2 kroga).
26. "V tistem času je nastalo nemajhno razburjenje zaradi nauka" (Apd
19,23), ker veliko ljudi v Efezu ni verovalo v Jezusa, častili pa so
boginjo Artemis. ... Ko se je nemir polegel, je Pavel sklical učence in
jim spregovoril v spodbudo. Nato se je od njih poslovil in odpotoval v
Makedonijo." (Apd 20,1)
Hodi en korak naprej proti Troadi!
27. "Ko smo se prvi dan v tednu zbrali k lomljenju kruha, se je Pavel
pogovarjal z njimi. Ker je nameraval naslednji dan odpotovati, se je
njegov govor zavlekel do polnoči. V gornji izbi, kjer smo bili zbrani, je
gorelo veliko svetilk. Na oknu je sedel mladenič, po imenu Evtih, ki je
med Pavlovim dolgim govorom trdnó zaspal. V spanju je padel s
tretjega nadstropja in pobrali so ga mrtvega. Pavel je stopil dol, se
sklonil nadenj, ga objel in rekel: »Ne delajte hrupa! Še je ivljenje v
njem.« Nato se je povzpel nazaj, lomil kruh, ga zauil ter še dolgo
govoril, vse dokler se ni zdanilo. Potem je odšel. Mladeniča pa so
pripeljali ivega domov in to jim je bilo v nemajhno tolabo." (Apd
20,7-12)

Pripoveduj s svoijimi besedami, kaj se je zgodilo v Troadi!
28. "Ko prideš, mi prinesi popotni plašč, ki sem ga pustil v Troadi pri
Karpu, in knjige, zlasti pergamente." (2 Tim 4,13)
Prinese Pavlov plašč takoj v Jeruzalem: !
29. "Iz Mileta je poslal sporočilo v Efez in poklical k sebi cerkvene
starešine." (Apd 20, 17)
Čakaj tukaj, da pride nekdo (starešine)! – Če nihče več ne pride,
čakaj en krog!
30. Ker je Pavel e čutil, da bo kmalu umrl, je vzpodbujal učence in
vernike v Miletu in se poslovil. "Po teh besedah je pokleknil in vsi
skupaj so molili. Nastal je velik jok, vrgli so se Pavlu okrog vratu in ga
v slovo poljubljali. Še posebej so bili potrti ob njegovi besedi, ki jo je
rekel, da ga poslej ne bodo več gledali v obraz. Nato so ga pospremili
do ladje." (Apd 20, 36-38)
Hodi z njim takoj do Jeruzalema: !
31. "V Jeruzalemu so nas bratje prisrčno sprejeli. Naslednji dan je šel
Pavel z nami k Jakobu; tam so se zbrali tudi vsi starešine. Pozdravil
jih je in jim izčrpno poročal, kaj je Bog po njegovi slubi naredil med
pogani. Ko so ga slišali, so slavili Boga in mu rekli: »Ali vidiš, brat,
koliko deset tisočev Judov je sprejelo vero? In vsi so vneti privrenci
postave."(Apd 21, 17-20)
Katera postava (ali zapoved) je po Jezusovih in Pavlovih besedah
največja?
32. "e so ga nameravali ubiti, tedaj pa je poveljnik čete izvedel, da je po
vsem Jeruzalemu izbruhnil nemir. Takoj je vzel s sabo vojake in
stotnike in odhitel nadnje. Ko pa so ljudje zagledali poveljnika in
vojake, so Pavla nehali pretepati. Tedaj se mu je poveljnik priblial,
ga dal prijeti in ga ukazal vkleniti z dvojnimi verigami. Vprašal je:
»Kdo je ta človek? Kaj je naredil?«" (Apd 21, 31-33) Potem je Pavel
še enkrat govoril ljudem in pripovedoval svoj pot od mladosti do zdaj.
Povej kako je Pavel našel bojo pot!

UJETNIŠTVO IN PLOVBA PROTI ITALIJI
33. Več kot dve leti je ostal Pavel v ujetništvu v Jeruzalemu in v Cezareji.
Pogosto so ga vprašali, kaj je hudega delal. Enkrat je "poveljnik prišel
k Pavlu in ga vprašal: »Povej mi: ali si res rimski dravljan?« »Da,«
je odvrnil Pavel. »Imam dravljanstvo pa od rojstva,«" (Apd 22, 27.28)
– Ker se je kot rimski dravljan skličeval na cesarja, je moral priti k
rimskemu cesarju. Zato je odšel kot zapornik proti Rimu.
Ostaneš z njim en krog tukaj!
34. "Pluli smo zelo počasi in potrebovali precej dni, tako da smo komaj
prispeli do bliine Knidosa. Ker nam je veter nagajal, smo jadrali
onstran Krete mimo Salmone. Z veliko muko smo pluli vzdol otoka,
dokler nismo prispeli v kraj, ki se imenuje Dobri Pristani, nedaleč od
mesta Lasája." (Apd 27,7.8)
Muka je tako velika, da moraš en krog počivati na Kreti.
35. "Toda kmalu je od otoka planil orkanski veter, ki se imenuje evrakílon.
Potegnil je ladjo s seboj, da ni mogla več drati smeri, in predali smo
se vetru, kamor nas je nosil." (Apd 27, 14.15)
Zaradi veliko vetra smeš iti tri kroge samo en korak.
36. "Več dni ni bilo videti ne sonca ne zvezd in divje neurje ni pojenjalo. In
tako smo izgubljali vsakršno upanje na rešitev." (Apd 27, 20)
Pojdi dva koraka nazaj!
37. Pavel je rekel: "A zdaj vas spodbujam, bodite pogumni! Nobeden
izmed vas ne bo izgubil ivljenja, samo ladja bo šla v izgubo. Zakaj
nocoj je stopil k meni angel Boga, ki mu pripadam in sluim, in mi je
rekel: ›Ne boj se, Pavel! Pred cesarja moraš stopiti in glej, Bog ti
poklanja ivljenje vseh, ki so s tabo na ladji!‹ Zato bodite pogumni,
moje! Zaupam v Boga, da bo tako, kakor mi je bilo rečeno." (Apd 27,
22-25)
Pojdi štiri korake naprej!
38. "Ko se je zdanilo, niso prepoznali kopnine. Zagledali so zaliv z nizkim
obrejem; preudarjali so, ali bi mogli ladjo spraviti tja. Na obeh

straneh so odvezali sidra in jih pustili v morju. Hkrati so zrahljali vrvi
pri krmilih ter razpeli prednje jadro in se z vetrom, ki je pihal, usmerili
proti obreju. Toda naleteli so na greben, tako da je ladja nasedla:
premec se je zagozdil in se ni več premaknil, krma pa se je pod silo
valov začela lomiti. Stotnik je ukazal, naj se najprej poenejo v vodo
vsi, ki znajo plavati, in odidejo na suho. Drugi pa naj odrinejo na
deskah ali na ladijskih razbitinah. In tako se je zgodilo, da so se vsi
rešili na kopno." (Apd 27, 39-44)
"Pomagaj" igralcu, ki pride naslednjič za teboj, da pride takoj do
Malte (do točke 39).
39. Prebere tiho in potem povej, kaj se je zgodilo na Malti:
"Ko smo se tako rešili, smo izvedeli, da se otok imenuje Malta.
Domačini so nas sprejeli neverjetno ljubeznivo. Ker se je pripravljalo
k deju in je bilo mraz, so zakurili kres in nas vse zbrali ob njem. Pavel
je nabral kup dračja in ga vrgel na ogenj; tedaj pa je od vročine iz
dračja švignila kača in se mu privila na roko. Ko so domačini videli,
kako mu ival visi z roke, so govorili med sabo: »Ta človek je gotovo
morilec: rešil se je iz morja, zdaj pa mu Pravičnost ne pusti, da bi
ivel.« Pavel pa je kačo stresel v ogenj, ne da bi se mu bilo kaj zgodilo.
Pričakovali so, da mu bo roka otekla ali da se bo hipoma zgrudil
mrtev. Dolgo so čakali; nazadnje pa so videli, da se mu ni zgodilo nič
hudega. Tedaj so spremenili svoje mnenje in govorili: »To je bog!«
V okolici tega kraja so bila zemljišča; njihov lastnik je bil prvak otoka,
Publij po imenu. Ta nas je sprejel in prijazno gostil tri dni. Publijev
oče je prav tedaj leal bolan, mučili sta ga vročica in gria. Pavel je
prišel k njemu in molil, poloil nanj roke in ga ozdravil. Po tem
dogodku so prihajali tudi drugi bolniki z otoka in bili so ozdravljeni.
Zato so nas obsipali z velikimi častmi in ob odhodu so nas oskrbeli z
vsem, da ne bi trpeli pomanjkanja. Po treh mesecih smo se odpeljali z
ladjo, ki je prezimila na otoku, proti Rimu." (Apd 28, 1-11)
40. "Naslednji dan je začel pihati jug, tako da smo bili v dveh dneh e v
Putéolih. Tam smo našli brate; ti so nas povabili, naj ostanemo pri njih
teden dni." (Apd 28, 13.14)
Ostaneš z njimi en teden (= 1 krog se ustavi)

41. "Celi dve leti je Pavel ostal (kot zapornik) v stanovanju, ki si ga je bil
najel, in sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. Oznanjal je Boje
kraljestvo in o Gospodu Jezusu Kristusu učil z vso svobodo in brez
ovir." (Apd 28,30.31) Verjetno je tudi srečal svetega Petra, ki je bil
prvi pape v Rimu.
Dve leti (en krog) ostaneš z njim v stanovanju!
42. V Rimu je pisal med drugim pismo Kološanom.
Koliko in katera pisma, ki jih je poslal sveti Pavel, najdemo v
svetem pismu? Pomoč je: Ri-Ko-Ko-Gal-Ef-Fil-Kol-Tes-Tes-TimTim-Tit-Fil
Potem so ga ubili z mečem. Zgodovina pravi, da je bil obglavljen isti dan,
ko so kriali Petra. Šla sta h Kristusu, po katerem je Pavel e dolgo časa
hrepenel, kakor je pisal Filipjanom: "Hrepenim, da bi se razrešil in bil s
Kristusom" (Fil 1, 23)
Zdaj je prišel v domovino, kakor je pisal: "Naša domovina pa je v
nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa
Kristusa." (Fil 3, 20)

