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S Pavlom se prvič srečamo ko se je imenoval še Savel,
mladenič, pred katerega noge so priče položile svoja oblačila
po kamnanju Štefana (Dejanja 7:58-59). Savel je bil med
tistimi, ki so ta uboj odobravali. Od tega grozljivega uvoda v
Pavlovo življenje pa do vseh njegovih misijonskih poti, je
Pavel postal heroj v veri.

Savel – preganjalec Cerkve Jezusa Kristusa
»Savel pa je zatiral Cerkev; vdiral je v hiše, vlačil iz njih moške in ženske ter jih pehal v ječo.« (8:3).
»Medtem je Savel še naprej besnel in grozil s smrtjo Gospodovim učencem. Šel je k vélikemu
duhovniku in si izprosil pisma za shodnice v Damasku, tako da bi lahko vsakega privrženca Poti,
moškega ali žensko, vklenil in prignal v Jeruzalem.« (9: 1-2).

ŽIVLJENJEPIS APOSTOLA PAVLA
Gospod Jezus ni Savlu natančno napovedal vse stvari, ki se
mu bodo dogodile v življenju. Nakazal mu je le vsak
naslednji korak in Pavel je ubogal. »Pokazal mu bom, koliko
bo moral trpeti za moje ime.« (9:16).
Savel je srečal Gospoda Jezusa Kristusa na poti v Damask
»Med potjo, ko se je bližal 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. (And he trembling and astonished said,
Lord, what wilt thou have me to do? Tresoč se, je osuplo
vprašal: »Gospod, kaj želiš, da storim?« ) Zdaj pa vstani in

pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti!« (9: 3-6).
S tem, ko je Savel preganjal Cerkev, je v bistvu preganjal
samega Gospoda. Savlov odgovor Gospodu je bil pravilen, saj se je izkazal za poslušnega. Jezus mu je
nakazal le naslednji korak: »Vstani in pojdi v mesto..« in Savel Ga je ubogal. V mestu se je srečal s
Hananijo, ki je že sam od mnogih slišal za Savlovo kruto početje. Tudi Hananija je bil poslušen
Gospodu: »Hananija je šel in stopil v hišo. Položil je nanj roke in rekel: »Brat Savel! Gospod Jezus, ki
se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da spregledaš in postaneš poln Svetega Duha.« In v
hipu so padle kakor luskine z njegovih oči. Spet je videl, vstal in se dal krstiti. Zaužil je hrano in
vrnile so se mu moči.« (9: 17-19).
Savel ni bil novinec Pismu, saj bil predan Žid in dobro poučen v Postavi. Pred spreobrnjenjem pa
seveda ni verjel, da je Jezus maziljeni Mesija. Ko je sprejel vero, je začel vneto oznanjati: »Takoj je

šel v shodnice in oznanjal, da je Jezus Božji Sin. Savel pa je postal še močnejši in je
povsem zmedel Jude, ki so živeli v Damasku, ko jim je dokazoval: »Jezus je Mesija!
(Kristus.)« ( 9: 20, 22).
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PAVEL IN BARNABA

Ko pridemo do 13. poglavja Dejanj vidimo Savla, katerega so dosegla
že mnoga preganjanja. Vedno bolj je bil poznan kot Pavel in zanj so
slišali in ga sprejeli medse že mnogi člani Cerkve. Cerkev v Antiohiji je
pooblastila velikega voditelja Barnabo in Savla za misijonarsko delo.
»Ko so opravljali službo 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 položili nanju roke in ju odposlali.« (13:23).
Na začetku sta bila bolj znana kot Barnaba in Pavel, kasneje pa kot Pavel in Barnaba, saj je Pavel
prevzel bolj aktivno vodstveno vlogo. Njunim potovanjem lahko sledimo do 15. poglavja Dejanj, ko se
razideta. Barnaba je izbral Marka, Pavel pa Silo, kasneje Timoteja. Tako sta dva močna misijonarska
tima potovala in začenjala ustanavljati nove cerkvene skupnosti.

Misijonska potovanja
Pavel se je podal na tri misijonska potovanja.
Prvo je bilo z Barnabo in Markom. Odšli so na Ciper in nato dospeli do ozemlja današnje Turčije.
Najprej so se posvečali Judom, kasneje pa so se osredotočali bolj na pogane. V Pamfiliji ju je zapustil
Marko in se vrnil nazaj v Jeruzalem.
Na drugem potovanju se je Pavlu priključil Sila. Po poti sta izbrala še Timoteja in Luko. Luka se jim
je najverjetneje priključil v Troadi, saj pred tem pisec piše v tretji osebi (so), od 16:11 pa v prvi osebi
(smo).
Na tretjem misijonskem potovanju se je Pavel dlje časa zadržal v posameznih mestih. V Efezu je na
primer preživel cela tri leta (20: 31). Svoje druge time je pošiljal oznanjevat Besedo na različna mesta.
To tretje potovanje se zaključi s Pavlovim prihodom v Jeruzalem. Tam so ga prijeli in svojih zadnjih
10 let je preživel v zaporu.

Pavlova pisma
Pavel je pod vodstvom Svetega Duha napisal mnogo knjig Nove Zaveze. To so pisma
cerkvam, s katerimi je Pavel imel opravka ali pa pisma ljudem, ki jih je srečal.
Naštejmo jih:
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Pavel je najbrž napisal še pismo Hebrejcem.
Pavlovi zadnji dnevi
Pavel je bil premeščen h cesarskem namestniku Feliksu v Cezarejo
leta 58 AD, kjer je preživel dve leti v zaporu. Skliceval se je na
cesarja in po določenem času končno prispel v Rim. Tam je v hišnem
priporu preživel naslednji dve leti, kjer je napisal veliko knjig. Ko so
ga izpustili, je dve leti potoval po že znanem ozemlju. Pavla je leta 67
AD Nero ukazal obglaviti.

PAVLOVA SKRIVNOST ZMAGOVITOSTI KLJUB MNOGIM
PREPREKAM
»Pokazal mu bom, koliko bo moral trpeti za moje ime.« (Dejanja 9:16).
»Da pa se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov sel
(Db. angel.), ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od
mene, a mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« Zato se bom zelo
rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. Vesel sem torej
slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem
slaboten.« (2. Korinčanom 12: 7-10). (Gospod mu je z drugimi besedami rekel takole: »Moja milost,
Moja naklonjenost ti je dovolj. Imaš avtoriteto v imenu Jezusa in ko si po človeško slaboten, takrat se
Moja moč v tebi izkaže za veliko«).
»Če pa ne preženete izpred sebe prebivalcev dežele, bodo za vas tisti izmed njih, ki jih boste pustili,
postali trni v vaših očeh in ostni v vaših bokih; stiskali vas bodo v deželi, v kateri boste prebivali.«
(4. Mojzesova 33:55).
…(PAVEL): »Večkrat v hudih naporih, večkrat v ječah, neprimerno bolj pod udarci, večkrat v smrtni
nevarnosti. Od Judov sem jih petkrat dobil po eno manj kot štirideset. Trikrat so me bičali, enkrat
kamnali, trikrat sem doživel brodolom in eno noč in dan preživel na globokem morju. Pogosto sem
bil na potovanjih, v nevarnostih na rekah, v nevarnostih pred razbojniki, v nevarnostih pred rojaki,
v nevarnostih pred pogani, v nevarnostih v mestu, v nevarnostih v puščavi, v nevarnostih na morju,
v nevarnostih med lažnivimi brati. V trudu in mukah, v pogostem bedenju, v lakoti in žeji, v
pogostih postih, v mrazu in goloti.« (2. Korinčanom 11:23-27).
Kako je lahko apostol Pavel uspešno oznanjal Božjo Besedo kljub satanskemu angelu, slike preganjanj
nasprotujočih se ljudi in izzvanih okoliščin, in uspešno končal svoj tek? Satanov angel mu ni mogel
odvzeti zmage in ga pokončati. Pavel je umrl takrat, ko sta bila oba pripravljena za to: Gospod in sam
apostol Pavel. »Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus
zaradi vse moje srčnosti kakor zmeraj tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodisi z življenjem bodisi
s smrtjo. Kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati
sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim: po eni strani hrepenim, da bi
se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno,
da ostajam v svojem mesu. Zagotovo vem, da bom ostal in bom še naprej pri vas vseh, tako da
boste napredovali in se veselili v svoji veri in da se boste še bolj ponašali v Kristusu Jezusu zaradi
mene, ko spet pridem k vam.« (Filipljanom 1: 20-26).
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PRAVILO: ČLOVEK SI Z VESELIM PRIČAKOVANJEM GOSPODA OBNAVLJA
SVOJE MOČI
Izaija 40: 29, 31
Daješ mi moč, Gospod, ko sem utrujen in omagujem. Povečuješ vzdržljivost v meni, ko sem
slaboten. Čakam na Tebe, Gospod. Pričakujem Te in Te iščem. Tebi zaupam, Ti pa obnavljaš
mojo trdnost in moč. Vzdignil se bom na perutih moči in poletel kakor orel. Tekel bom, pa ne bom
opešal; hodil bom, pa se ne utrudil in omagal.

Verujem, da bom videl dobroto GOSPODOVO v deželi živih. Upaj (ČAKAJ IN POGUMNO
PRIČAKUJ) v GOSPODA, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj (ČAKAJ IN
POGUMNO PRIČAKUJ) v GOSPODA. (Psalm 27: 13, 14).
I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of
the LORD In the land of the living. Wait for and confidently expect the LORD;
Be strong and let your heart take courage; Yes, wait for and confidently expect
the LORD. (Amplified).

»Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam
prihodnost in upanje (pričakovan konec).« (Jeremija 29: 11). For I know the thoughts that I
think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an
expected end. (KJV).

»Tvoje srce naj ne zavida grešnikom, temveč naj

se vedno boji GOSPODA. Tako si boš zagotovil
prihodnost (sigurno obstaja konec in), tvoje upanje (tvoje pričakovanje) se ne bo izjalovilo.«
(Pregovori 23: 17-18).
»Zaupanje pravičnih je veselo, pričakovanje krivičnih pa propade.« (Pregovori 10: 28).
» Le pri Bogu se umiri, moja duša, kajti od njega je moje upanje (pričakovanje) .« (Psalm 62:6).
»Željno pričakujem ( v skladu z mojim vnetim pričakovanjem in upanjem) in upam,
da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus zaradi vse moje srčnosti kakor zmeraj tudi
zdaj poveličan v mojem telesu,..« (Filipljanom 1:20a).

Kakšna je bila torej Pavlova skrivnost uspeha?
Kljub stiskam, preganjanji, itd. je Pavel do konca svojega zmagoslavnega življenja pričakoval in strmel
le za enim: PRIČAKOVATI GOSPODA, ČAKATI NA BOŽJE RAZODETJE IN SPOZNATI GOSPODA ŠE NA
BOLJ GLOBLJI NAČIN.
»Da bi progresivno, še globlje in intimno spoznal Njega; močneje in jasneje dojel, prepoznal in
razumel čudežnost Njegove Osebe in na enak način spoznal moč, ki se pretaka iz Njegovega
vstajenja ter lahko prav tako imel delež pri Njegovem trpljenju, pri tem pa se tako spreminjal, da bi
postajal podoben Njegovi smrti, v upanju duhovnega in moralnega vstajenja, ki me dvigne izmed
mrtvih tudi, ko še živim v tem telesu. Ne, kakor da bi že dosegel ta ideal ali prišel do popolnosti,
vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. Ne mislim, bratje, da
sem to dosegel. Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred
menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.«
(Filipljanom 3: 10-14 Amplified).
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Pavel je v zadnji fazi svojega življenja še zmeraj duhovno rastel in se spreminjal. STEGOVANJE SE
PROTI DUHOVNEMU ŽIVLJENJU POMENI ŽIVLJENJE!!! TO NAM DAJE VSO POTREBNO ENERGIJO ZA
ŽIVLJENJE!

NAŠE VESELO PREROŠKO PRIČAKOVANJE:
Vse stiske, bolečine, preganjanja skozi katera smo šli, so pripravila našo zemljo srca
(notranjega človeka) za novo seme in svež, zmagoviti pridelek. Gospod nas je vzgojil v
vojščake in vse stiske in težave v naših življenjih niso bile zaman! Naša pričakovanja se
izpolnjujejo, saj je napočila žetev!
ZAVZETJE AJA- Jozue 8
1 GOSPOD je rekel Józuetu: »Ne boj se in se ne plaši! Vzemi s seboj vse bojevnike, vstani ter pojdi nad
Aj! Glej, v tvoje roke dajem ajskega kralja, njegovo ljudstvo, njegovo mesto in njegovo
deželo. 2 Storil boš Aju in njegovemu kralju, kakor si storil Jerihi in njenemu kralju; le nekaj od
njegovega plena in njegove živine vzemite zase. Zadaj za mestom pa postavi zasedo!« 3 Józue se je
tedaj vzdignil in z njim vsi bojevniki, da bi šli nad Aj. Józue je izbral trideset tisoč mož, krepkih
junakov, in jih ponoči odposlal. 4 Naročil jim je in rekel: »Glejte, ostali boste v zasedi zadaj za
mestom. Ne oddaljujte se preveč od mesta in vsi bodite pripravljeni. 5 Jaz in vse ljudstvo, ki bo z
menoj, se bomo približali mestu. Ko bodo prišli nad nas kakor prvič, bomo bežali pred njimi. 6 Udrli
jo bodo za nami. Ko jih odrežemo od mesta, spet porečejo: ›bežijo pred nami kakor prvič‹ – in
bežali bomo pred njimi. 7 Vi takrat vstanete iz zasede, da zavzamete mesto. GOSPOD, vaš Bog, vam ga
daje v roke. 8 Ko boste zasedli mesto, pokončajte mesto z ognjem, po GOSPODOVI besedi storite!
Pazite, tako sem vam ukazal.« 9 Józue jih je tedaj odposlal; šli so v zasedo in se postavili med
Betelom in Ajem, na zahodni strani Aja. Tisto noč je Józue prebil sredi med ljudstvom. 10 Naslednje
jutro je zgodaj vstal in pregledal ljudstvo. Potem so šli, on in Izraelovi starešine, ljudstvu na čelu
nad Aj. 11 Vsi bojevniki, ki so bili z njim, so šli in se približali. Prišli so pred mesto in se utaborili
severno od Aja. Med njim in Ajem pa je bila globel. 12 Nato je vzel kakih pet tisoč mož in jih postavil
v zasedo med Betelom in Ajem, na zahodni strani mesta. 13 Razmestili so ljudstvo; celoten tabor
severno od mesta in njegovo peto
zahodno od mesta. Józue pa se je tisto noč umaknil v sredino doline. 14 Ko je ajski kralj to videl, so
mestni možje pohiteli; zgodaj zjutraj so se odpravili ter šli v boj proti Izraelu. On in vse njegovo
ljudstvo so bili ob določenem času pred Arábo, toda niso vedeli, da je zadaj zaseda. 15 Józue in ves
Izrael so se tedaj umaknili pred njimi in bežali proti puščavi. 16 Sklicali so vse ljudstvo, ki je bilo v
mestu, da bi jih zasledovali. Tekli so za Józuetom in se tako oddaljili od mesta. 17 Ni bilo moža, ki bi
ostal v Aju in Betelu in bi ne šel za Izraelom; mesto so pustili odprto in tekli za Izraelci.
18 GOSPOD je nato rekel Józuetu: »Iztegni kopje, ki je v tvoji roki, proti Aju, kajti dajem ti ga v roke.«
Józue je tedaj iztegnil kopje, ki ga je imel v svoji roki, proti mestu. 19 Zaseda se je v hipu vzdignila s
svojega mesta. Medtem ko je Józue držal iztegnjeno roko, so tekli in stopili v mesto, ga zavzeli ter
mesto brž zažgali z ognjem. 20 Ko so se možje iz Aja obrnili in pogledali nazaj, glej, se je iz mesta
vzdigoval dim proti nebu. In takrat ni bilo mogoče bežati v to ali ono smer, saj se je ljudstvo, ki je
bilo teklo proti puščavi, v hipu obrnilo proti zasledovalcem. 21 Ko so Józue in ves Izrael videli, da je
zaseda zavzela mesto in da se iz njega vzdiguje dim, so se obrnili, da bi pobili može iz Aja. 22 Tudi
oni iz mesta so jim prišli naproti, tako da so bili sredi med Izraelci; eni na tej strani in drugi na drugi
strani; pobijali so jih in ni ga bilo, ki bi utekel ali pobegnil. 23 Ajskega kralja so živega ujeli in
odpeljali k Józuetu.
24 Ko so Izraelci pobili vse prebivalce Aja, ki so bili na polju ali v puščavi, kamor so jih zasledovali, in
so vsi do zadnjega padli pod ostrim mečem, se je ves Izrael vrnil v Aj in ga do kraja potolkel z ostrim
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mečem. 25 Vseh, ki so tisti dan padli, je bilo dvanajst tisoč mož in žena; vsi meščani Aja. 26 Józue ni
potegnil nazaj svoje roke, ki je vihtela kopje, dokler niso z zakletvijo pokončali vseh prebivalcev
Aja. 27 Izraelci so si zadržali le živino in plen tega mesta, po GOSPODOVIbesedi, ki jo je zapovedal
Józuetu. 28 Józue je potem zažgal Aj in ga spremenil v ruševino na veke, v kraj, opustošen do tega
dne. 29 Ajskega kralja pa je obesil na drevo do večera. Ob sončnem zahodu pa je Józue ukazal, naj
snamejo njegovo truplo z drevesa in ga odvržejo pred vhodom mestnih vrat. Nametali so nanj
veliko gomilo kamenja, ki je tam do tega dne.

Čeprav je za kratek čas izgledalo, kot da bi sovražnik zmagoval, je Izrael
Gospod sigurno popeljal v zmago!
»Glejte, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko se bo orač približal žanjcu in mastilec grozdja sejalcu
semena; gore bodo rosile vinski mošt, vsi griči se bodo cedili. 14 Obrnil bom usodo svojega ljudstva
Izraela, pozidali bodo opustela mesta in jih naselili; posadili bodo vinograde in pili njihovo vino,
naredili si bodo vrtove in uživali njihov sad. 15 Posadil jih bom v njihovi zemlji in nikoli več ne bodo
izruvani iz njihove zemlje, ki sem jim jo dal.« Amos 9
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