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1. MOTIVA?NÍ UVEDENÍ DO P?ÍB?HU:

Pro p?edškolní d?ti:
Co je to lou?ení? Co ?íkáme, když odcházíme z domova? Odjíždí n?kdy na delší dobu jeden z vašich rodi???
Pro mladší d?ti:
Stalo se vám (nebo si to p?edstavte), že n?kdo z vašich známých ?i blízkých lidí na n?jaký ?as odjel t?eba pracovn? nebo na dovolenou ?i byl v nemocnici? Jak jste se s ním lou?ili? Bylo to pro vás lehké? ?ekli jste mu n?co nebo dali s sebou?
Pro starší d?ti:
Jak se lou?íte s blízkými lidmi? Máte n?jaký rituál, slova, nebo se lou?ení plánovan? vyhýbáte?
Je lou?ení snadná záležitost? Dokážete si p?edstavit, jak by vypadalo, kdybyste v?d?li, že už doty?ného ?lov?ka nespat?íte?
Pro Theofila:
„Opravdu bylo nutné, aby Pavel pokra?oval ve své cest? dál, když v?d?l, co ho ?eká?“ Tak s takovouto otázkou m?že p?ijít Theofil za Lukášem a argumentovat t?eba tím, že kdyby v ní nepokra?oval, pak mohl dál zv?stovat mezi lidmi evangelium a navšt?vované posilovat v jejich ví?e.
2. POZNÁMKY K TEXTU A JEHO KATECHETICKÉMU VYUŽITÍ

- Místy nám text m?že p?ipomínat n?jaký lodní deník dob?e znalých mo?eplavc?. Vzáp?tí nám naši domn?nku vyvrátí zmínky o ?etných zastaveních ve m?stech a pobytech u lidí. Cílem t?chto zastavení nejsou obchodní jednání, politická grémia ?i zdvo?ilostní návšt?vy. Jde tu o intenzivní
setkání se souv?rci, s brat?ími a sestrami. Cílem popisovaných cest je sv?d?it o ví?e a vy?izovat poselství o blízkosti Mesiáše. Proto se Pavel p?i svém návratu setkává a zastavuje u starých známých, které v tomto u?ení „vyu?il“, a te? je chce povzbudit ve ví?e. Vyprav?? tato setkání hezky
opisuje když ?íká, že z?stávali s u?edníky (v. 4, 7).
- prorok Agabos p?išel Pavlovi „naproti“ z Jeruzaléma, aby mu sd?lil n?co životn? d?ležitého. (A že se Agabos ve svých p?edpov?dích nemýlí!; viz 11,28). Své proroctví mu dokládá obrazn?. Pavl?v opasek v jeho rukou upomíná na Jana K?titele, kterého nakonec nechal stít Herodes (Mt
14,1n) – nebo na proroka Eliáše, kterého pronásledoval Achab s Jezábel (1Kr 19,2n). Pavlova cesta má s t?mi dv?ma cosi spole?ného. Na Pavlovi te? je, jak se postaví k ohlašovanému utrpení. Už jedno varování p?ed rýsujícím se nebezpe?ím je ve verši 4. Pavel slyšel a nereagoval. Zareaguje
te? – a jak? Bude si hled?t zachránit vlastní k?ži, nebo se zachová jinak?
- K rozpoznání, že ho ?eká utrpení, nebylo však zapot?ebí n?jakého „v?šteckého“ nadání. Z mnoha zkušeností vyplývalo, jaké nebezpe?í Pavla v Jeruzalém? ?eká. A on sám o tom v?d?l (20, 22a).
- D?j se v?le Pán?. Slova, se kterými u?edníci utichají ve svém smutku a plá?i. Neznamenají však rezignaci. Pavlovi p?átelé – ti, kte?í s ním z?stávali – p?ijímají Pavlovu cestu jako správnou sou?ást apoštolského zv?stování. Duch svatý otev?el ústa ke sv?dectví pravd? a veliké svobod?. A v
té svobod? pak porozum?li, že je v po?ádku, když kv?li Kristu p?ijde nep?átelství, potíže, utrpení ?i šikana. Vždy? to, co u n?j p?ijali, za to všechno stojí. Neprocházejí r?znými potížemi, konflikty nebo utrpením prost? proto, že to je Boží ?ízení – ale protože v?dí, že to stojí za to. A s touto velikou
svobodou p?ijal i Pavel riziko blížícího se pronásledování.
3. FORMULACE TÉMATU
Nechat se vést Duchem svatým i tam, kde to lidsky nevypadá dob?e. Bu? v?le tvá.
D?raz na spole?nou modlitbu, zde zvl. p?ed n??ím t?žkým, p?ed odjezdem do nejistoty.

4. VYKLADA?SKÁ A KATECHETICKÁ ÚSKALÍ
- V textu op?t nalézáme mnoho slz, bolesti, útrap a zármutku. Nejsou však u Pavla výlevem jeho osobního stýskání ?i snahy o probuzení soucitu u druhých. Pavel si stojí na svém, protože sám v??í, že vírou v Krista v život? víc získal. A proto podstoupit všechna utrpení ?i dokonce „ztratit
život pro Krista“ znamená p?ijetí všeho, co s následováním jeho cesty p?ichází.
- Pavel se setkává s Filipem, Agabem, Filipovými dcerami; podle textu prorocky obdarovanými sestrami a brat?ími. A ti mu symbolickými ?iny p?edávají zprávu o tom, co ho ?eká i o jeho následném utrpení. Pavel však o nebezpe?í ví (20, 22a). Nejde tu o v?štbu (podobn? jako si Ježíš od
Cesareje Filipovy t?ikrát „nep?edpovídá budoucnost“), prorocký smysl v onom názorném p?edvedení je ve zv?sti, jaké d?sledky se dají s jistotou o?ekávat pro v?rnost Pánu.
5. OSNOVY VYPRÁV?NÍ
a) osnova vypráv?ní pro p?edškolní d?ti:
I. Motivace – hovor o cestování a lou?ení; výroba lodi?ky a cestování po map?
II.a) Zastavení v Týru
b) Bohoslužby a spole?ná modlitba p?ed odjezdem
III.a) Cesarea
b) prorok Agabos
c) Pavlova odpov??

a) poznámky a osnova pro mladší v?k:
Z motiva?ního uvedení lze snadno p?ejít k vypráv?ní (a navázat i na p?edcházející vypráv?ní o lou?ení v Milétu) o nesnadném Pavlov? lou?ení s lidmi na své cest? do Jeruzaléma.
I. Motivace
II. Pavel je zase na lodi a
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III. zastavuje se u brat?í a sester; ti ho varují p?ed cestou do Jeruzaléma
IV. Pokra?ování v plavb?
V. Prorok Agabos Pavlovi ukazuje, co ho ?eká
VI. Pavel pokra?uje ve své cest? a všichni p?ijímají jeho rozhodnutí

b) poznámky a osnova pro starší v?k:
Motivace je obdobná té pro mladší d?ti; navíc se dotýká „posledního“ lou?ení, kdy lze navázat na to, že Pavel už v?d?l, co ho v Jeruzalém? ?eká.
I. Motivace
II. Pavlova t?etí misijní cesta se blíží ke konci
III. Zastavení u brat?í a sester; varování p?ed cestou do Jeruzaléma
IV. Pokra?ování v plavb? sm?rem Sýrie
V. Prorok Agabos rýsuje cestu do Jeruzaléma
VI. Pavel hodlá pokra?ovat v zapo?até cest? a mnohé podstoupit
VII. Všichni p?ijímají jeho rozhodnutí a on se vydává na svou pou?

6. METODICKÉ POKYNY K PRACOVNÍMU LISTU ZDE?KA ŠORMA - hotovo, za?azuje SR
Cestu m?žete d?ti nechat hledat až po vypráv?ní, kdy budou v?d?t, pro? má Agabos svázané ruce a co to znamená. M?žete je ale nechat hledat i p?edem a vypráv?ním jim potom osv?tlit význam obrázku.

7. LITURGICKÝ RÁMEC (vstup, písn?)
Já však, Hospodine, d?v??uji tob?, pravím: Ty jsi m?j B?h, moje budoucnost je ve tvých rukou. (Žalm 31,15-16a)
Písn?: viz odkaz na píse?

8. VYPRÁV?NÍ A NÁPADY PRO P?EDŠKOLNÍ V?K
vyrobit s d?tmi papírové lodi?ky (nebo jen jednu) a „plout“ s ní po map? místy, kudy Pavel p?ijel až do Ptolemaidy, odtud do Cesareje šel asi p?šky
Pavel hodn? cestoval. Vzpomenete si na n?jaká místa, kde byl? Co cestou d?lal?
Cestou se zastavoval a kázal o Ježíši. V n?kterých m?stech mnoho lidí uv??ilo a vznikly zde k?es?anské sbory. Na n?která místa se Pavel znovu vrátil (Ukázat na map?, že jeho cesty n?kde vedou na stejné místo víckrát) Z jeho další návšt?vy m?li lidé vždycky radost.
Te? Pavel cestuje z Milétu na pob?eží Malé Asie po mo?i kolem ostrov? sm?rem k Palestin?. Dostal se do Týru, kde už je k?es?anský sbor, z?stal tady týden. Pavel mí?í dál do Jeruzaléma a k?es?ané tuší, že mu tam hrozí nebezpe?í.
Pavle, nejezdi tam, p?emlouvají ho. Ale Pavel se nedá p?esv?d?it.
P?ed odjezdem ho doprovodí na pob?eží a konají se bohoslužby, pro d?ti i dosp?lé, vlastn? rodinné bohoslužby.
Lou?í se spole?nou modlitbou. I když Pavlovi hrozí nebezpe?í, jim je to líto, mají o n?j strach, zbývá jim velká pomoc. Modlitba. Spole?n? prosí, aby Pán B?h byl s Pavlem. Aby mu pomáhal, i když to bude t?žké a nebezpe?né.
P?es Ptolemaidu se pak Pavel dostane do Cesareje. Ubytuje se u kazatele Filipa. Sem za ním p?ijde prorok Agabos. Je to zvláštní setkání.
Pavle, p?j? mi sv?j opasek.
Agabos si opaskem sváže svoje nohy a ruce. Pavel ani ostatní k?es?ané nev?dí, co to má znamenat.
Pavle, tohle t? ?eká v Jeruzalém?. Židé v Jeruzalém? nemají rádi k?es?any, takhle t? svážou a p?edají pohan?m, aby se t? zbavili, aby už se k?es?anství dál neší?ilo.
Když to k?es?ané vid?li, za?ali Pavla p?emlouvat, aby do Jeruzaléma nechodil.
Pavel se ale p?esv?d?it nenechal. Pochopil, že je správné jít do Jeruzaléma. Ješt? se setká s jeruzalémskými k?es?any, chce tam být na svatodušní svátky.
Je mu líto, že o n?j mají k?es?ané v Cesareji strach, je mu líto, že je možná už nikdy nevidí. Možná se sám taky bojí. Ale je ochoten pro Ježíše i zem?ít. Proto se nebojí d?lat, to co je správné.
P?esv?d?í je, že se mají spolehnout na Pána Boha.
Spole?n? pak mohou ?íct modlitbu: D?j se v?le Pán?.
?íkáme taky n?kdy takovou modlitbu? (Modlitba Pán?)
Modlitba: Pane Bože, d?kujme Ti, že jsi s námi, když se bojíme o sebe nebo o naše blízké. Amen.

Hra:
* svázané ruce a nohy – zkusit tak n?co dokázat...
* cesty apoštola Pavla

9. VYPRÁV?NÍ PRO ST?EDNÍ ŠKOLNÍ V?K
I. MOTIVACE
Už jste n?kdy cestovali n?kam hodn? daleko? D?lali jste po cest? zastávky? Nebo jste n?koho po cest? navštívili, abyste si u n?j odpo?inuli?
II. NÁVŠT?VY PO SBORECH
Pavel se rozlou?il v Milétu s místním sborem i s efezskými staršími, kte?í se tam s ním p?išli pozdravit, a nastoupil na lo?. Ta s Pavlem na palub? prokli?kovala mezi ostrovy p?i Malé Asii a po krátkých zastávkách v p?ístavech na ostrovech Kós a Rodos doplula až do Patary. Odtud se Pavel
na palub? jiné lodi vydal dlouhou plavbou kolem ostrova Kypr až do Týru. To už bylo skoro v Palestin?.
Možná si ?íkáte, jak to Pavel snášel, být tak dlouho na cest? a navštívit tolik cizích m?st. Pro Pavla však ta m?sta nebyla tak cizí, protože v nich potkával k?es?any. T?eba jich tam nenašel mnoho, t?eba jen malý sbore?ek. V?d?l však, že se na n? m?že obrátit, pozdravit je, p?ijmout jejich
pohostinství. Tak to bylo také v Týru. Pavel se tam zastavil na celých sedm dní, aby si odpo?inul na cest?, kterou ho vedl Duch svatý do Jeruzaléma.
Není to fajn, nalézat takhle po sv?t? skupinky brat?í a sester? Sice jsme je možná dosud nikdy nevid?li, ale m?žeme je navštívit s d?v?rou, že nás s nimi pojí jméno Pána Ježíše Krista. Byli jste n?kdy na návšt?v? v n?jakém cizím sboru nebo dokonce u k?es?an? v n?jaké cizí zemi?
III. VNUKNUTÍ DUCHA
Pavel tedy v Týru vyhledal místní k?es?any. Milé setkání. Povídal jim o své cest? do Jeruzaléma. Ale když to Týrští slyšeli, odrazovali ho od té cesty. Prosili ho, aby do Jeruzaléma nejezdil. Evangelista Lukáš píše, že ho takhle prosili z vnuknutí Ducha, který jim dal poznat, co Pavla v
Jeruzalém? ?eká. Pro? se má apoštol vydávat do takového nebezpe?í?
Týrští m?li Pavla rádi. V?d?li, že mu v Jeruzalém? hrozí velké nebezpe?í. Láska k Pavlovi jim proto radila, aby Pavla od jeho cesty zadrželi. Necht?li, aby se mu stalo n?co zlého.
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Pavel však na jejich naléhání nedal. Byl veden láskou k Pánu Ježíši i ke všem, kterým ho zv?stoval, i k t?m, kterým o n?m ješt? ?íci cht?l. Tahle láska mu bránila zap?ít své misijní poslání a schovat se p?ed nebezpe?ím do n?jakého klidného, odlehlého m?ste?ka. Tato láska ho naopak táhla
p?ímo do centra d?ní. Do Jeruzaléma ho vedl Duch svatý. Prosbu týrských brat?í a sester tedy uposlechnout nemohl.
P?ed rozlou?ením Týrští vyprovázeli Pavla až k b?ehu, kde stála jeho lo?. Tam všichni poklekli a spole?n? se pomodlili. I když by Pavlovi p?áli n?jaký mén? nebezpe?ný cíl cesty, než byl Jeruzalém, nehádali se s ním. Boží láska lidi nerozd?luje, ale spojuje. Nejsprávn?jší odpov?dí na tuhle
Boží sjednocující lásku je práv? naše spole?ná modlitba.
IV. PROROCTVÍ
Pavel pokra?oval ješt? kus cesty lodí, pak další kousek p?šky, až dorazil do Cesareje. Tam navštívil Filipa. Filip byl jedním ze sedmi jáhn?, kte?í byli v Jeruzalém? d?íve zvoleni, aby se starali p?edevším o ?ecké ?leny sboru. Pak ovšem p?išlo pronásledování, jeden z jáhn?, Št?pán, byl
ukamenován a ostatní se rozhodli nez?stat s radostnou zv?stí schováni v Jeruzalém?, ale vydali se kázat o Ježíšovi do jiných m?st. Takhle se Filip po všelikém cestování usadil v Cesareji a bydlel tam se svými ?ty?mi dcerami. O t?ch se píše, že m?ly dar prorockého Ducha.
Filip tedy dob?e v?d?l, jak to mají v Jeruzalém? t?žké zvlášt? ti k?es?ané, kte?í se hlásí k ?ek?m. A práv? takový byl i Pavel: považoval zv?stování evangelia nejen Žid?m, ale i ?ek?m a ostatním národ?m za sv?j životní úkol.
Když byl Pavel u Filipa, p?išel z Judska do Cesareje prorok Agabos. Vzal Pavl?v opasek, svázal si jím nohy i ruce a ?ekl: „Toto praví Duch svatý: Muže, kterému pat?í tento opasek, Židé v Jeruzalém? takto svážou a vydají pohan?m.“ To, co všichni tušili, te? Agabos p?edvedl tak názorn?, že
už se nemohli ut?šovat žádnou falešnou nad?jí, že se Pavlovi p?ece jen poda?í p?estát návšt?vu Jeruzaléma bez újmy.
Skrze Agaba promluvil Duch svatý. Znovu dal Pavlovi poznat, jak je situace vážná, jaké jsou d?sledky rozhodnutí vydat se do Jeruzaléma. Kde p?sobí Duch svatý, tam lidé p?emýšlejí o cílech svých cest a o smyslu svých život?. Duch svatý nám nep?edepisuje, co musíme a co nesmíme.
Naopak nás k pravému rozhodnutí pro následování Krista osvobozuje. V našem rozhodování nás pak má vést Boží láska k nám i všem lidem kolem nás.
V. D?J SE V?LE PÁN?
Pavla Boží láska vede. Ani plá? brat?í a sester v Cesareji ho neodradí od rozhodnutí jít do Jeruzaléma. Ví, že si brat?i a sestry d?lají starosti, když se vydává v nebezpe?í. Ví, že jim to bude líto, pokud se mu n?co zlého stane. Služba Kristu je však p?edn?jší. Tak to tehdy v Cesareji ?ekl:
„Jsem p?ipraven nejen se nechat spoutat, ale i zem?ít v Jeruzalém? pro jméno Pána Ježíše. Pro? plá?ete a p?sobíte mi tím v?tší bolest?“ Cesarejští pochopili, že d?ležit?jší než jejich lítost nad hrozící ztrátou bratra Pavla je dílo lásky, které skrze n?j B?h chce ješt? vykonat. Pochopili, že nemají
chtít Pavla sobecky pro sebe a pro své zám?ry, ale že ho mají nechat jít vykonat, co Pán Pavlovi sv??il. Spolehli se, že Pán Pavla neopustí a že jeho dílo v Jeruzalém? nebo kdekoli jinde bude požehnané. To pak také spole?n? vyznali p?áním: „D?j se v?le Pán?.“ P?ipomíná vám ta v?ti?ka
n?jakou modlitbu, kterou se i my modlíme?
Pavel nešel slep? na porážku. Necht?l ze sebe d?lat hrdinu a mu?edníka jenom proto, aby ostatním ukázal, co je všechno p?ipraven pro Ježíše ud?lat. Šel prost? tam, kde cítil, že je ho t?eba. Takhle se n?kdy musíme rozhodovat i my, kam se vydáme. Vydat se na pomoc slabšímu, t?eba na
pomoc tomu, komu se ostatní vysmívají nebo koho neberou mezi sebe, m?že být nebezpe?né. M?žeme totiž také dostat n?jakou tu ránu nebo se sami stát ter?em posm?šk?. Ale stojí to za to. Ne kv?li tomu, abychom se cítili jako hrdinové, ale kv?li tomu druhému, kterému pomáháme. A kv?li
Pánu Ježíši, který ho má rád stejn? jako nás.
Když Cesarejští vid?li, že Pavla od jeho cesty neodradí, rozlou?ili se s ním. N?kte?í z nich ho do Jeruzaléma doprovodili, aby mu byli ku pomoci. Necht?li ho v jeho rozhodnutí pro Krista nechat samotného.
MODLITBA
Pane Bože, d?kujeme ti za všechny tvé v?rné služebníky, díky kterým se radostná zv?st o Ježíši dostala až k nám. Prosíme, pomáhej nám vid?t, kde je nás pot?eba, a dodávej nám odvahu se tam opravdu vypravit. Amen.

10. NÁM?TY K ROZHOVORU, DRAMATICKÁ ZPRACOVÁNÍ, HRY:
- Co by se stalo, kdyby se Pavel dle doporu?ení svých p?átel do Jeruzaléma nevydal? Zm?nilo by se n?co? Co by to znamenalo pro nás?
- Op?t se dají velmi dob?e p?i vypráv?ní používat mapy a sledovat na nich jednotlivá Pavlova zastavení.
- Agabovo „divadýlko“ vybízí k dramatizaci; bu? po skon?ení vypráv?ní anebo b?hem. P?i n?m se nabízí d?j p?ed Pavlovou reakcí stopnout a nechat ho d?tmi p?ehrát podle toho, jak si p?edstavují, že Pavel zareagoval.
- M?žete si se staršími d?tmi zabrouzdat mezi proroky a bavit se o tom, jaká proroctví p?inášeli, jak byla p?ijímána a jak oni sami nakonec dopadli.
- „Motiv cesty a co si na ni s sebou vzít“ nalezneme ve slovní h?e (Až pojedu do Afriky, vezmu si s sebou…); jeden vykopává slovem, druhý zopakuje slovo a p?ipojí další, t?etí zopakuje všechna slova v po sob? jdoucím po?adí a vymyslí jiné. Hra kon?í v moment?, kdy se nedá dohromady
celý seznam v?cí ve správném po?adí. Hru m?žete pro starší d?ti ztížit tím, že vymezíte okruh slov tak, aby se týkaly pouze dnešního vypráv?ní.
- P?ipomíná vám varování Pavlových p?átel n?koho?Ten také varoval p?ed nebezpe?nou cestou? (u?edník Petr varoval Ježíše p?ed cestou do Jeruzaléma, Mt 16, 21-23) Jak tam to dopadlo?
- hra: Co ?lov?k dokáže se svázanýma rukama a nohama? (n?kam se p?esunout, napít se, n?co si p?e?íst nebo napsat...)
- hra: Cesty apoštola Pavla:
d?ti si rozd?lí jména míst podle toho, kde už Pavel byl: Korint, Efez, Antiochea, Tarsus, Jeruzalém...
Sedí se na židlích, 1 židle chybí, ten, kdo nemá židli, stojí uprost?ed a ?íká, mezi kterými m?sty bude Pavel cestovat. D?ti se jmény t?ch m?st si musí vym?nit místa, ten uprost?ed se snaží sednout si na uvoln?nou židli.

POM?CKY:
- mapy misijních cest apoštola Pavla (viz T. Dowley: Školní biblický atlas, mapa 26)
- obrázky zp?sob? cestování ve starov?ku;
- prac.list ?. 8, kde d?ti malovaly: Co kdo v kostele d?lá (pro ilustraci r?znosti obdarování lidí vytvá?ejících spole?enství sboru; tak jak se s nimi i Pavel v tomto p?íb?hu setkává)

11. A JEŠT? SE OHLÉDN?TE...
Je pro mne úloha srozumitelná? P?ijatelná? Opravdu je veden Pavel Duchem svatým do Jeruzaléma? (setkala jsem se n?kdy s tím, že je n?kdo p?esv?d?en, že ho n?kam posílá Duch svatý?)
Není téma odchodu, odjezdu, lou?ení s blízkými pro n?které z d?tí bolestivým tématem? Budu na to um?t reagovat? Možná je v takové situaci lepší zd?raznit n?co jiného než Pavl?v odchod do nejistoty, t?eba práv? význam spole?né modlitby jako odevzdání ?lov?ka do Boží ochrany.

Převyprávění příběhu:

Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz

na
na
na
na
na
na

pracovní list: 29 Agabos rýsuje cestu
píseň: Tvá svoboda (SV344)
píseň: Bojujte, bojujte dál (SV17)
píseň: Kdo na kolenou klečí (SV148)
píseň: Přemýšlej, děkuj a služ (SV273)
píseň: Ježíši, Pane můj (BTS39)
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Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz
Odkaz

na
na
na
na
na
na
na
na
na

píseň:
píseň:
píseň:
píseň:
píseň:
píseň:
píseň:
píseň:
píseň:

Mocný Bože, při Kristovu (EZ419)
Haleluja zpívej (SV90)
Posila na cestu (SV135)
Kdo chce dál (SV146)
Modlitba krále Šalamouna (SV189)
Blues čekajícího vlaku (SV329)
To já ó Pane můj (SV331)
Tou cestou dál (SV340)
Vše dobré, co máme (BTS19)

Pozvání na cestu - Skutky
Školní

Odkaz na zdroj: https://katecheze.evangnet.cz/katecheticke-pripravy/agabos-rusuje-cestu
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