
SV. PAVEL 

Steg Mozirje 1 

Pavel je apostol narodov in največji misijonar vseh časov. Rojen kot Savel v Tarzu v Mali Aziji, je 
postal apostol Jezusa Kristusa po čudežnem razsvetljenju. Po Kristusovem vstajenju, je iz 
preganjalca Cerkve postal njen največji zagovornik in na svojih treh misijonskih potovanjih obšel 
malodane ves tedan znani svet. Za zavetnika popotnikov in popotnic je bil izbran ravno zaradi 
svojih misijonskih potovanj. Kdo je ta skrivnostni spreobrnjenec, kakšno je bilo njegovo življenje, 
kje je potoval in kaj je pri tem delal? Kakšen zgled je danes popotnikom in popotnicam? 

Osnovni podatki: 

Sv. Pavel  

Sv. Pavel velja za apostola narodov, čeprav od Jezusa ni bil izbran med dvanajstere apostole. Pavel 
(Savel) je bil doma v Tarzu v današnji Turčiji. Bil je visoko izobražen. Bil je fanatičen preganjalec 
kristjanov, dokler se mu ni pred Damaskom prikazal Jezus in ga vprašal, zakaj ga preganja. Po tem 
dogodku se je Savel spreobrnil v kristjana in dobil krstno ime Pavel. Pavel je potem postal največji 
pričevalec za Kristusa in njegov evangelij širil v sredozemskih deželah in nazadnje v Rimu, kamor 
so ga privedli kot ujetnika, da bi se zagovarjal za svoje delo pred cesarjem. Ta pa je dal obglaviti 
leta 67 (natančna letnica ni znana).  

Sv. Pavel je napisal številna pisma Cerkvam in krščanskim skupnostim ter posameznikom (npr. 
Rimljanom, Kološanom, Efežanom, Korinčanom, Tesaloničanom, Titu, Timoteju...) V njih je 
razlagal božjo besedo, poučeval, bodril in tolažil verujoče v Jezusa Kristusa. Dajal pa jim je tudi 
čisto praktične nasvete za lepo družinsko življenje in življenje v krščanskih skupnostih. Pri 
nedeljski božji besedi, pri drugem berilu največkrat poslušamo odlomke iz pisem sv. Pavla. Sv. 
Pavla upodabljajo z mečem in knjigo. Je zavetnik katoliškega tiska, teologov, dušnih pastirjev, 
ladjarjev, brodolomcev, itd. Priprošnjik je proti kačjemu piku, proti strahu, za dež in rodovitnost 
polja. Skupaj s sv. Petrom goduje 29. junija.  

Viri: 

- Sveto pismo Nove zaveze (apostolska dela in Pavlova pisma) 
- Pavel, John Drane, Ognjišče, Koper, 1987 
- Leto svetnikov, knjiga II. – 29. junij, sv. Peter in Pavel 

Nekaj linkov o in ob sv. Pavlu: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_of_Tarsus 
http://veja-pp.skavt.net/banka/duhovnost/d2.html 
http://www.newadvent.org/cathen/11567b.htm 
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=91 
http://www.allaboutturkey.com/paul.htm 



Osnutek: 
 

1. Sv. Pavel kot eden največjih oznanjevalcev, misijonarjev in svetnikov naše vere. 
- kratek življenjepis 
- Pavel kot fanatičen preganjalec prvi Cerkve 
- Pavlovo spreobrnjenje, iskalec Kristusa 
- Pavel kot apostol, misijonar, učitelj vere 
- Pavel kot mučenec vere 

 
2. Pisma sv. Pavla – njegov nauk v obrisih 

- O čem največ govori 
- Kako vidi sebe v službi Bogu in ljudem 
- Kaj je osrednja misel njegovega oznanila ljudem 
- Kako on vidi Boga 
- Kakšen naj bi bil človekov odnos do Boga 

 
 Primer besedila, ki bi lahko nagovorilo skavtske 
voditelje: 
Ker smo njegovi sodelavci, vas tudi prosimo, da Božje milosti ne 
bi prejeli v prazno! Pravi namreč: Ob času milosti sem te uslišal 
in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je tisti milostni čas! 
Glejte, zdaj je dan rešitve! V ničemer ne dajemo nobene 
priložnosti za pohujšanje, da se naša služba ne bi grajala, ampak 
v vsem sebe priporočamo kot Božje služabnike: v veliki 
stanovitnosti, v nadlogah, v potrebah, v stiskah, pod udarci, v 
ječah, pri uporih, v naporih, v bedenjih, v postih, s čistostjo, s 
spoznanjem, s potrpežljivostjo, z dobroto, s Svetim Duhom, z 
iskreno ljubeznijo, z besedo resnice, z Božjo močjo, z orožjem 
pravičnosti v desnici in levici, v slavi in sramoti, na slabem in 
dobrem glasu, kakor zapeljevalci, a vendar resnični, kakor 
neznani in spoznani, kakor umirajoči, pa glejte, živimo, kakor 
kaznovani, a ne usmrčeni, kakor žalostni, pa vedno veseli, kakor 
ubogi, pa mnoge bogatimo, kakor bi nič ne imeli, pa imamo vse. 
(1 Kor 6,1-10) 

          Sv. Pavel 
 
3. Pavel kot popotni misijonar (zavetnik veje PP) 

Pavel nas uči: Kaj pomeni biti »popotnik«, biti na poti? Zakaj potujemo? Cilji popotovanja? 
- vzgled poti (popotništva) – 3. misijonska potovanja 
- vzgled skupnosti – ustanovitelj novih cerkvenih občin, nenehna Pavlova skrb za 

kristjane v teh občinah (pisma) 
- vzgled služenja – žrtvovanje, zastonjskost, dela zaradi višjega cilja, sam si služi 

denar s šivanjem šotorov… 
 
4. Kako se ta korenina uresničuje v ZSKSS? (raziskati) 

- Pavel kot zavetnik veje PP 
- Misijonska zavest v ZSKSS? 
- Prisotnost sv. Pavla – na TŠ, v veji PP…? 
- Voditelj kot služabnik? 

 



5. Ideje za konkretne dejavnosti za poglabljanje te korenine 
- pripraviti vsebino za srečanja v klanu in NOPP-u na temo sv. Pavla 
 
- žepna knjižica: Zgodba o svetem Pavlu – kratek življenjepis, zanimivosti, nekaj 

njegovih misli 
 

- zbirka Pavlovih najlepših, najpomembnejših misli v mini knjižici 
 

- skavtsko »potovanje po Pavlovih stopinjah« - poletni tabor klana kot »misijonsko 
potovanje sv. Pavla« (lahko ob cerkvah sv. Pavla v Sloveniji…) 

 
- šotor kot sredstvo preživljanja sv. Pavla – kot sredstvo preživetja na skavtskem 

taboru ??? Ideje? Na taboru »Glej daleč« postaviti »Pavlov šotor«, v njem pa vse 
mogoče o sv. Pavlu – misli, knjižice, zemljevidi, »predavanja«, kviz… 

 
- Pripraviti igro s »kartami« z naslovom: Sv. Pavel misijonar (igra za spoznavanje sv. 

Pavla). Polje kot za človek ne jezi se, Ungame…: zemljevid misijonskih potovanj z 
mesti in kraji, ki so polja, zraven napisano kaj o Pavlovem življenju, misli… – 
mečemo kocko, potujemo s figuricami od rojstva do smrti. Vmes naloge na karticah 
(ideje???) (na karticah so lahko Pavlove misli in drugi odlomki iz njegovih pisem, iz 
tega izpeljemo vprašanje kot Ungame ali kakšne druge naloge) – odnos do narave, 
Boga, sočloveka, življenja…) – cilj je »večno življenje« - na koncu zadnje polje! 

 
- Delo za misijone: del zaslužka stega, klana, čete… nameniti za misijone, ob tem se 

povezati z slovenskimi misijonarji, kamor bomo sredstva namenili in pripraviti 
srečanje misijonarja s skavti (ob obisku v Sloveniji) ali predavanje… 

 
- Simboli sv. Pavla: meč, knjiga, pero 

 
- Sv. Pavel zavetnik: katoliškega tiska, teologov, dušnih pastirjev, ladjarjev, 

brodolomcev… ideje??? 
 

- Sv. Pavel je priprošnjik: proti kačjemu piku, proti strahu, za dež in rodovitnost polja. 
 

6. Kaj smo v stegu izvedli na področju te korenine 
- ??? 
 

7. Viri, literatura 
- Sveto pismo 
- Literatura o sv. Pavlu 
- Internetne strani 


