Vyplň následující údaje:
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

biblické příběhy pro dorost

Poznej Bibli

Vedoucí skupiny:

1. LEKCE:

Pavel ve Filipech
PŘEČTI SI:

Skutky 16,9-40

Pavel a jeho společníci dorazili do Troady. Zde měl
Pavel v noci vidění od Pána, ve kterém se mu zjevil 		
muž, který ho o něco prosil.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 16,31

Další doporučená čtení: 			
Římanům 10,8-13

A10

O: Co ten muž říkal?

/1
Pavel se ihned vydal do Makedonie s jistotou, že ho tam Bůh volá kázat evangelium. Byla to první Pavlova návštěva
Evropy. Vstoupit do nového světadílu s evangeliem Ježíše Krista byl pro něj významný krok. Možná proto mluvil
Bůh s Pavlem tak zvláštním způsobem.
Pavel přišel do Filip. Zamířil k místu na břehu řeky, kde se pravidelně shromažďovaly některé ženy k modlitbám.
Pavel se tam se svými přáteli posadil a hovořil s nimi.

O: Kdo byla první osoba, která reagovala na jejich zprávu?
O: Proč reagovala?

/1

Již Boha uctívala, ale teď jí Pavel pověděl o Pánu Ježíši a ona ho vděčně přijala jako svého Spasitele.
Spolu s ní tak učinili i všichni členové její domácnosti.

O: Jak ona i její rodina ukázali, že teď věří v Pána Ježíše?

/1
Další osoba, o které si čteme, se od předchozí velmi liší.

O: Co si o ní čteme?

/2
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A10

Sledovala Pavla a jeho přátele po řadu dní a
pokřikovala na ně.

O: Co volala?

/2

Pavlovi to bylo nepříjemné, ale nenechal se
oklamat. Navzdory tomu, co dívka říkala, Pavel
věděl, že je posedlá zlým duchem a že tento duch rozpoznal, kdo jsou. Pavel se otočil a oslovil tohoto ducha přímo.

O: Co řekl?
Ve jménu Ježíše Krista je moc. Zlý duch neměl na
vybranou a musel poslechnout. Její páni (majitelé)
byli vedeni ziskuchtivostí. Vše, co chtěli, bylo získat
peníze. Chtěli se proto Pavlovi a Silasovi pomstít, a
tak je falešně obvinili před radními města. Městští úředníci viděli, že zástup je nakloněn majitelům té ženy.

/2

O: Co radní nařídili?

/1
Tak se z pronásledovatele stal kazatel. Pavel však nemohl vymazat to, co dělal před svým obrácením. Způsobil utrpení
mnoha křesťanům.

O: Očísluj následující věty podle pořadí, ve kterém se odehrály:
Žalářník si vyžádal světlo.
O půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali písně chválící Boha.
Dveře se otevřely a vězňům spadla pouta z rukou.
Žalářník vběhl dovnitř a chtěl se zabít.
Žalářník vsadil Pavla a Silase do cely hluboko v žaláři.
Žalářník si uvědomil, že se stal zázrak. Bůh nejenže způsobil zemětřesení,
ale také otevřel dveře cel a uvolnil pouta vězňům.

/3

O: Na co se žalářník Pavla a Silase zeptal?

/1
O: Jakou dostal odpověď?
O: To však nebylo vše, co Pavel a Silas řekli. Vypiš zde 32. verš:

/2
/2

Tu noc uvěřil žalářník i celá jeho rodina a byli spaseni. Bez dlouhých průtahů byli všichni pokřtěni. (V Bibli následuje
křest vždy po obrácení.)

O: Jak se žalářník a jeho rodina cítili ve své právě získané víře v Boha (viz v. 34)?

/1
Než Pavel a Silas odešli z Filip, zašli do Lydiina domu na závěrečné shromáždění se všemi, kteří se obrátili ke Kristu
během jejich pobytu ve městě. Rozloučili se s nimi slovy potěšení a povzbuzení.							
2.
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2. LEKCE:

A10

Pavel v Tesalonice a Beroji

Pavel prošel několika městy, až přišel do Tesaloniky, která ležela na křižovatce
hlavních cest z východu na západ a z jihu na sever. Zdá se, že Pavel pobyl v Tesalonice
jen velmi krátce.

PŘEČTI SI:
5.

O: Křížovka:
2.

Skutky 17,11

Další doporučená čtení:
1. Tesalonickým 2,1-8

3. 4.

1. Místo, kam Pavel a Silas v noci odešli. (v.10)
2. Zástup napadl dům toho muže.
3. Jeden z těch, kteří zůstali v Beroji.
4. Druhé z měst, kterými Pavel prošel při cestě z Filip.
T
5. První z měst, kterými Pavel prošel při cestě z Filip.
6. Pavel vešel jako obvykle do této budovy. (v.10)
7. Pavel ve svém kázání dokazoval, že ..... musel trpět. (v.3)
8. Podle zástupu měl Pavel tvrdit, že Ježíš je pravý ..... . (v.7)

KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky 17,1-14

7.
6.

1.
8.
A

/10

Židé věděli ze Starého zákona, že přijde Mesiáš (Kristus). Avšak představa, že by Mesiáš mohl zemřít, jim byla cizí.
Pavel použil Starý zákon, aby dokázal, že tomu tak je, a pokračoval ve výkladu o tom, že Ježíš naplnil všechno, co bylo
napsáno o utrpení Mesiáše. Ježíš byl skutečným Mesiášem. Někteří tuto pravdu přijali a stali se křesťany.

O: Krátce poté napsal Pavel těmto novým křesťanům dopis. Nazýváme ho 1. Tesalonickým.
Jak v něm popisuje nově vzniklou církev? (1. Tes. 1,1)

/2
Po založení církve musel Pavel Tesaloniku dosti překotně opustit. Jako obvykle byli nevěřící Židé naplněni žárlivostí, a proto
vyvolali proti Pavlovi vzpouru.

O: Jak dokázali tito Židé vyvolat v celém městě pozdvižení?

/2
3.
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O: Vypiš, co řekli o Pavlovi a jeho společnících:

/2
Židé si zjevně mysleli, že Pavel se svými přáteli budou v Jásonově domě. Možná, že tam Pavel bydlel, když
v tomto městě pobýval. Jáson a ostatní věřící byli vyvlečeni ven a falešně obviněni.
Protože tam Pavel nebyl, nemohli představení města nic dělat. Propustili Jásona a ostatní na kauci s podmínkou, že jim
peníze vrátí, nebudou-li ve městě další potíže.
Pavel odešel z Tesaloniky a pokračoval dále do Makedonie, do města zvaného Beroja.

O: Jak reagovali Židé v Beroji na Pavlova slova?

/2
To by měla být i naše odpověď na kázané Boží Slovo.
Máme být dychtiví naslouchat a naše srdce a mysl
mají být připraveny Slovo přijímat. Máme se denně
sytit Božím Slovem (Jozue 1,8) - číst ve své Bibli.
Jedině takové opravdové hledání může přivést lidi
k víře, jako třeba v Beroji.
Hledáme-li v Božím Slově v touze po pravdě, pak
skutečně najdeme Pravdu – Pána Ježíše samotného a
potom přijde opravdová víra.

O: Znovu musí Pavel odcházet ve spěchu. Proč?

/2

4.

poznej Bibli
biblické příběhy pro dorost

3. LEKCE:

A10

Pavel v Athénách a v Korintu

PŘEČTI SI:
KLÍČOVÝ VERŠ:
V Athénách se Pavel setkal s uctíváním model ještě horším než kdekoli jinde.
Skutky 17,15-34
Skutky 17,30-31
18,1-18
Město bylo pověstné svou náklonností ke kultuře a filozofii, ale to ho zjevně
Další doporučená čtení: 				
vedlo do duchovní temnoty a pryč od pravého Boha. Pavel byl ve svém nitru 		
1.
Korintským
2,1-5 a 15,1-4
velmi znepokojen, a tak začal lidem vyprávět o Pánu Ježíši a jeho vzkříšení
			
z mrtvých.

O: Které dvě skupiny přivedly Pavla na Areopág?

/1
Pavlovo kázání zde směřovalo k těm, kdo nevěděli nic o Kristu. Pavel se zmínil o oltáři, který viděl u cesty.

O: Jaký na něm byl nápis?

/1
Pavel pokračoval ve své řeči o Bohu Stvořiteli a pak přešel na osobnější téma.

O: Přečti si klíčové verše. Co teď Bůh přikazuje?

/1
O: K čemu ustanovil Bůh zvláštní den?

/1
O: Na Pavlovo kázání reagovali lidé třemi způsoby. Jakými?

/3
Pavel pak odešel do Korintu.

O: Co měl Pavel společného s Akvilou a Priscilou, že u nich zůstal?

/1
O: Jak reagovali lidé v Korintu na Pavlovu zvěst?

/1
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O: Jak na to Pavel odpověděl?

/1
Mnozí se však obrátili, a to jak Židé (např. Krispus a lidé z jeho domu), tak i pohané (např. Justus). Uvěřili v Pána Ježíše
a byli pokřtěni. Bůh opět k Pavlovi promluvil v nočním vidění.

O: Co udělal Pavel jako odpověď na slova, která k němu promluvil Pán ve vidění?

/1
Bůh dal lidem v hříšném Korintu úžasnou příležitost se zachránit. Dnes dává podobnou příležitost i Tobě. Udělej všechno
pro to, abys ji nepromarnil/a! Všimni si, co Pavel později napsal do Korintu: „Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát
nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného..., aby se vaše víra nezakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci.“
(1 Kor. 2,2 a 5)

O: Osmisměrka:
Vyhledej jména, zakroužkuj je v osmisměrce a napiš do volných míst za větami:
1 a 2. Dva lidé, o nichž je napsáno, že uvěřili Pavlovu kázání v Athénách.
...........................................................................................................................................................
3. a 4. Muž a žena, u kterých Pavel bydlel, když pobýval v Korintu.
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5. Vládce, který nařídil, aby všichni Židé odešli z Říma.
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6. Prokonzul působící v Achaji.
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7. Muž, jehož dům sousedil se synagogou.
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8. a 9. Dva představení synagogy v Korintu.
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4. LEKCE:

A10

Pavel v Efesu

Efes bylo město, které se vyznačovalo uctíváním bohyně Diany (Artemis). Chrámy,
PŘEČTI SI:
KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky
19,1-41
Efezským 2,8-9
které jí byly zasvěceny, byly plné neřestí a zkaženosti. Apoštol Pavel navštívil toto
město na konci své druhé misijní cesty. Teď, po nějakém čase, se sem vrátil tak, jak
		
Další doporučená čtení: 				
slíbil, bude-li to Boží vůle (viz Skutky 18,19-21).
		
Efeským 2,1-10
Když tam Pavel přišel, nalezl dvanáct učedníků, kteří neslyšeli celý příběh
o Pánu Ježíši Kristu. Pavel jim položil několik otázek o tom, čemu uvěřili.

O: Napiš zde Pavlovy otázky a jejich odpovědi:
Otázka: ?
Odpověď: !
Otázka: ?

/4

Odpověď: !

Pavel jim potom vysvětlil, že jejich křest byl jiný, než křest těch, kteří věří v Pána Ježíše Krista. Jan Křtitel připravoval
lidi na setkání s Pánem Ježíšem, který měl teprve přijít. Teď Pán Ježíš nejenže přišel, ale udělal vše nezbytné k odstranění
našich hříchů. Tito muži hned uvěřili v Krista a vyjádřili to tím, že se nechali pokřtít ve jménu Pána Ježíše.

O: ČÍSLA - k čemu se vztahují následující čísla? Napiš o každém z nich větu:
2 roky
2 hodiny
3 měsíce
7 synů
12 učedníků

/6

50 000 stříbrných

7.
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O: LIDÉ - napiš větu o každém z následujících jmen:
Erastus (v.22)

/4

Demetrios (v. 24)
Aristarchus (v. 29)
městský tajemník (v. 35)

O: REAKCE - Jak reagovali někteří Židé na Pavlovo kázání v synagoze? (viz v. 8 a 9)

/1
O: Jaká byla reakce obyvatel Efesu na to, co se stalo sedmi synům Skévy?

/1
O zvláštních mocných činech, které konal Pavel, je výslovně řečeno, že se děly z Boží moci (v. 11). Když se někteří
Židé snažili Pavla napodobit, tak neuspěli.

O: Přečti si pozorně, co řekl Demetrios svým kolegům, kteří se živili stejným řemeslem (v. 24-27).
Jak reagovali na Demetriova slova?

/2
Navzdory nejrůznějšímu protivenství se Boží Slovo šířilo všemi směry. Židé i Řekové v celé Asii slyšeli
evangelium a mnoho z nich bylo zachráněno. (v. 10)

O: Klíčové verše nám říkají, jak získali tak veliké požehnání. Vypiš je:

/2
A10

Chceš-li si být jist/á svým spasením, stojí za to prostudovat si 2. kapitolu listu Efeským. Protože efesští křesťané
byli stejní hříšníci jako my, jsou v úvodních verších označeni jako ti, kteří byli dříve pro Boha mrtvi (v. 1-3). Avšak
vírou v Pána Ježíše byli obživeni a přivedeni ke spasení. Pavel řekl, že dobré skutky nás nemohou spasit, ale víra
v Krista ano (v. 8-9). Dobré skutky jsou důkazem spasení (v. 10).

Body (vyplní vedoucí skupiny)
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