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„Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učeníky, ale 
všichni se ho báli.“ (Sk 9,26)  

Šavel, nám lépe známý jako Pavel, je opravdu zářný příklad mnoha lidí, 
kteří se o něco snaží, něco pro to dělají, mají k tomu „své důvody“, jejich život 
není vůbec mdlý a stereotypní a samozřejmě mají vcelku jasnou odpověď od lidí, 
kteří se s nimi setkají, nebo je pouze znají z vyprávění.  

Devátá kapitola Skutků apoštolů jasně popisuje Šavlův obrat. Sice se před 
tím o něco snažil, ale po setkání s Ježíšem Kristem uznal, že je nutná změna; že 
doposud vždy „ šlápl vedle“ a že to chce změnit a něco pro to udělat. Nejdříve se 
ho věřící v Ježíše Krista sice báli pro jeho dřívější jejich pronásledování, on to 
však zvládl a svoje „polepšení“ dotáhl k tomu, že je dodnes právě mezi věřícími 
v Ježíše Krista uznávaným světovým misionářem.  

Co k tomu dodat? No, k samotnému Pavlovi a jeho pestré životní cestě 
snad ani tak nic. K tomu bylo už řečeno a napsáno mnoho. Snad bych jen chtěl 
povzbudit nás všechny, kdo máme také svoji životní cestu a o něco se snažíme. 
Myslím, že Pavlův příklad není ojedinělý, že člověk mnohokrát ve svém životě 
zjistí, že jeho dosavadní snažení, zajeté rituály, zvyklostní tradice, mohou být 
nějak upraveny, vylepšeny. Šavel nebyl špatný člověk. Jen sázel pouze na sebe a 
své „nejlepší“ rozhodnutí a jednání podle toho. Je pro nás krásným příkladem, 
jak to nedělat!!! Za to Pavel, ten, který čerpal především z vnuknutí a učení 
Ježíše Krista, nám dává jasný návod, kudy vede cesta k dobru, které sice „něco 
stojí“, ale je pravdivé a trvalé! Zkusme věřit slovům Ježíše Krista z dnešního 
Evangelia „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze 
mne nemůžete dělat nic.“ (J 15,5) 

Požehnaný pátý velikonoční týden. 
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