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Příběh začíná Pavlovým příjezdem do velkého města a 
setkáním se staršími místní církve.

O:   Uveď jméno města a jméno jednoho člověka, se kterým se Pavel sešel:

Pavel jim vyprávěl o všem, co Bůh dělal mezi pohanskými národy, a oni mu na oplátku pověděli o velikém 
množství Židů, kteří uvěřili evangeliu. Dělaly jim však starosti pomluvy, které se o Pavlovi šířily. 

O:     Napiš vlastními slovy, co měl Pavel údajně učit:

Dohodli se, že se Pavel přidá ke skupině mužů, aby vykonal obřadní úkon v chrámu na důkaz toho, že se tyto 
pověsti nezakládají na pravdě.

O:     Osmisměrka. Doplň následující věty a zjistíš, co se stalo, když byli v chrámě. 
        Zakroužkuj své odpovědi v osmisměrce:

1. Počet mužů, kteří na sebe vzali slib.
2. Kdo vzbouřil celý dav. (v.27)
3. Místo, kde se konaly bohoslužby. 
4. V celém městě nastal .......... . (v.30)
5. Pavel tím byl spoután.
6. Místo, kam vojáci Pavla odvedli.
7. Vojáci museli Pavla .......... . (v. 35)
8. Jméno města v Kilikii, kde se Pavel narodil.

  Další doporučená čtení:    
  Římanům 1,16;  2. Timoteovi 1,8 a 12
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1. LEKCE:         Proces s Pavlem 
Jeruzalém a rozběsněný zástup KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky  22,14 a 15
PŘEČTI SI:

Skutky 21,17-40 a 
22,1-30
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O:   Ze zbývajících písmen v osmisměrce zjisti jméno člověka, který cestoval (kromě jiných) s Pavlem:

Pavel byl doslova zachráněn před rozzuřeným davem, který ho chtěl ubít k smrti. Když požádal velícího 
důstojníka, zda s ním smí promluvit, zjistil, že byl považován za někoho jiného.

O:   Podtrhni správné odpovědi:

Velitel se domníval, že je EGYPŤAN / ŘÍMAN / SYŘAN, který vedl povstání 40 / 400 / 4 000 mužů. Pavel mu odpověděl, 
že je ŘEK / ŽID / ŘÍMAN a pochází z TÝRU / TROADY / TARSU.

Pavlovi pak bylo dovoleno oslovit zástup. Řekl jim, jak dospěl ke svému obrácení a stal se následovníkem Ježíše Krista.

O:  Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé): 

1. Pavel byl považován za Gamaliela. .............................................. verš ................................

2. Šel do Damašku s cílem uvěznit křesťany. ............................. verš ................................

3. Na cestě ho o půlnoci obklopilo jasné světlo. ...................... verš ................................

4. Uslyšel hlas: „Já jsem Ježíš Nazaretský!“ ............................... verš ...............................

5. Zeptal se: „Kam mám jít, Pane?“ .....................................................verš ................................

O:   Čím se podle Ananiáše měl Pavel stát? (viz klíčový verš)

Na konci svého svědectví Pavel uvedl, že mu Bůh řekl, aby opustil Jeruzalém.

O:   Co z Pavlovy řeči způsobilo, že zástup náhle vybuchl?

Pavel byl veden k bičování, aby se zjistilo, proč dav tak divoce zareagoval.

O:   Jakou otázku položil římskému důstojníkovi, který ho chtěl nechat zbičovat?

O:   V čem si myslíš, že se podobají tato Pavlova zkušenost a proces s Pánem Ježíšem? 

         

Pavlův život se tak změnil, že byl vždycky připraven říct každému, co pro něj Pán Ježíš udělal. Jsi-li opravdovým 
křesťanem, říkáš také svým přátelům o Pánu Ježíši a co pro ně on může udělat?
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Od:

Pro:

Poté, co byl Pavel zachráněn římskými vojáky, byl předveden před nejvyššího 
kněze. Později v noci Bůh Pavlovi zjevil, že bude jeho svědkem v Římě (Sk 23,11). 
Když byl ještě ve vazbě (hlavně kvůli své vlastní bezpečnosti), dozvěděl se jeho 
synovec o spiknutí proti němu. V důsledku toho byl Pavel přemístěn z Jeruzaléma 
do Cesareje, aby byl na bezpečném místě u římského prokurátora.

O:   Napiš do okének počet ozbrojenců, kteří Pavla doprovázeli na jeho cestě z Jeruzaléma:

vojáků     jezdců     lehkooděnců

Velitel poslal prokurátorovi dopis, ve kterém vysvětloval, co se stalo.

O:   Napiš jejich jména na svitek:

O několik dní později byl Pavel předveden 
před prokurátora a čelil dalším obviněním.

O:   Napiš jméno nejvyššího kněze a řečníka:

O:   Pavel se pak sám obhajoval. Vylušti křížovku a zjistíš, 
       co se stalo:

1. Pavel řekl, že věří všemu, o čem píše Mojžíšův ..... (24,14)
2. Místo, o kterém tvrdili, že ho Pavel znesvětil. (24,6)
3. Pavel se snažil uchovat si neporušené ... před Bohem i lidmi. (24,16)
4. Počet dní od doby, kdy Pavel přišel do Jeruzaléma. (24,11)
5. Pavel prohlásil, že nepodněcoval  ... (24,12)
6. Pavel řekl, že výtržnosti vyvolali někteří ... z Asie. (24,18)
7. Pavel přišel do Jeruzaléma, aby ... Boha. (24,11)

Případ byl pak odročen. Po tuto dobu bylo Pavlovi povoleno, 
aby ho navštěvovali jeho přátelé, a několikrát byl požádán, 
aby pověděl o své víře prokurátorovi a jeho manželce, která byla Židovka.
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2. LEKCE:         Proces s Pavlem 
                           Cesarea a prokurátor
 

                   Další doporučená čtení:   
         2. Timoteus 2,1-7;  1. Petr 4,12-19
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KLÍČOVÝ VERŠ:
1. Petr 3,15

PŘEČTI SI:
Skutky 23,23-26;
 24,1-27; 25,1-12
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O:   Křížovka:

1. Kdo se stal nástupcem prokurátora, který Pavla 
    vyslýchal? (Sk 24,27)
2. Co prokurátor očekával, že od Pavla dostane? (24,26)
3. Jak se jmenovala manželka prokurátora?
4. Pavel mluvil s prokurátorem o víře v ..... .

O:   Když Pavel oznamoval dobrou zprávu o Pánu Ježíši, které tři věci zdůrazňoval?

O:   Felix dostal strach. Co ale přesto Pavlovi odpověděl?

Je to smutná tragédie. Slyšel evangelium, věděl o potřebě víry v Pána Ježíše jako osobního Spasitele, ale své rozhodnutí 
odsunul na později. Pokud je známo, nikdy se křesťanem nestal. I my bychom se měli vyvarovat toho, abychom odsouvali 
svoje rozhodnutí. To, co učiníme s nabídkou Pána Ježíše, je nejdůležitější rozhodnutí každého z nás. 

Pavel opět věrně svědčil, avšak zůstal nespravedlivě vězněn celé dva roky. Jeho případ se neřešil, dokud se Festus 
nestal novým prokurátorem.

O:   Napiš vlastními slovy, proč židovští vůdci chtěli, aby byl Pavel vrácen do Jeruzaléma (Sk 25,1-3):

Bůh opět zasáhl a Pavla ochránil. Pavel měl znovu možnost se obhajovat.

O:   Ke komu se Pavel odvolal a proč?

Bůh Pavlovi řekl, že bude jeho svědkem v Římě - to byl teď Pavlův nový cíl!

O:   Vypiš část klíčového verše, která vypovídá o Pavlovi a měla by platit i pro každého, kdo zná Ježíše                   
       jako svého Pána a Spasitele. Platí to o Tobě? 
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Předtím, než Pavel odplul do Říma, kde měl předstoupit před císařský 
soud, navštívil prokurátora jeden manželský pár. Mluvil s nimi o Pavlově 
případu.

O:  Kdo byl prokurátorem a kde žil?

O:  Jak se jeho návštěvníci jmenovali?

Prokurátor řekl králi o sporu mezi Pavlem a židovskými vůdci.

O:  Napiš VLASTNÍMI SLOVY, o jaký spor šlo:

O:  Ke komu se Pavel odvolal?  Zakroužkuj správnou odpověď:

 císař   král Herodes Alexandr Veliký

O:  Proč prokurátor nařídil předvést Pavla před krále, vysoké důstojníky a přední muže města? 
      (Sk 25,23-27)

Pavel pak vyprávěl, jak uvěřil v Pána Ježíše.

O:  Podívej se do Skutků 9,15 a napiš tu část verše, kde Bůh mluví k Ananiášovi a která se právě
      teď vyplnila:
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3. LEKCE:         Proces s Pavlem
                           Cesarea a král KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky  26,28
PŘEČTI SI:
Skutky 25,13-27 

a 26,1-32

  Další doporučená čtení:     
               Lukáš 21,12-15; Skutky 22,3-16
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O:  Odpověz na následující otázky, které se týkají toho, co Pavel řekl králi (viz 26,1-23):

Ke které náboženské sektě nebo skupině Pavel dříve patřil? (2)          .......................................................................

O čem Pavel říká, že by se nemělo zdát neuvěřitelné? Bůh křísí     (1)  .......................................................................

Od koho dostal Pavel pověření pronásledovat křesťany? (6)                ........................................................................

Ve kterém městě bojoval proti křesťanům? (6)                                          .......................................................................

Světlo z nebe, které ho osvítilo na cestě, bylo jasnější než ... (6)           .......................................................................

Pavel uslyšel hlas, který říkal: „Saule, Saule, proč mě ....“ (13)                ......................................................................

Hlas z nebe dále pokračoval: „Marně kopeš proti ....“ (3)                          .......................................................................

O:   Vyber teď po jednom písmenu z každé odpovědi vyznačeném číslicí v závorce (tj. 3 = třetí     
      písmeno). Jejich přeskládáním zjistíš klíčové místo Pavlova životního příběhu:

O:   Vyškrtni nesprávná slova a najdeš, co Pán Ježíš řekl Pavlovi o tom, jaký má být jeho nový úkol:

„Abys OTVÍRAL / ZAVÍRAL jejich UŠI / OČI, Židů i pohanů, aby se obrátili od TMY / SVĚTLA ke TMĚ / SVĚTLU,
 od moci SATANOVY / CÍSAŘOVY a aby dosáhli ODPUŠTĚNÍ / POTRESTÁNÍ svých hříchů.“

O:   O kterých třech věcech Pavel kázal těm, které potkal (20. verš)?

O:   Jak Festus reagoval na Pavlovo svědectví?

O:   Co odpověděl král Agrippa na Pavlovu otázku, zda věří?

O:   Jaký názor měli oba tito muži na Pavla a na obvinění, vznesená proti němu?

Král Agrippa byl velmi nakloněn uvěřit tomu, co Pavel mluvil, a stát se křesťanem. Ale neuvěřil 
zcela, a pokud víme, křesťanem se nestal. Podobně je tomu i dnes. Mnoho lidí slyší evangelium 
o Pánu Ježíši, ale nelitují svých hříchů a neobrátí se k němu jako ke svému Spasiteli.
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Když jsme se stali křesťany, měli bychom dělat přesně to, co Pavel říkal.



Na cestě do Říma byl Pavel střežen setníkem, který se jmenoval Julius. Zde je mapa 
s vyznačenou trasou, po které se plavili.

O:  KŘÍŽOVKA:

1. Plavili se po moři podél toho místa. (v. 5)
2. Jméno přístavu, ze kterého pocházela jejich první loď. 
(v. 2, pokud nevíš, zkus se podívat na internet)
3. Jméno Makedoňana, který se k nim připojil.
4. Město, ze kterého pocházel.
5. V jednom ze svislých řádků křížovky zakroužkuj jméno přístavního města, kde nastoupili na druhou loď.

O:  Jmenuj místa, která jsou popsána v následujících větách a vyznač jejich polohu na mapě:
A.  Jméno přístavu, ke kterému připluli druhý den. (v. 3)       ......................................................
B.  Název místa, na kterém se nějakou dobu  zdrželi. (v. 8)     ......................................................
C.  Poslední ostrov, který je jmenován před ztroskotáním. (v. 16) .........................................
D.  Ostrov, u kterého ztroskotali. (28,1) .................................................................................................

O:  Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé) a uveď číslo verše, 
     který dokládá Tvou odpověď:
Setník s Pavlem špatně zacházel. ...................................................... verš .....................................
Setník neuposlechl Pavlovo varování. ............................................ verš .....................................
Když plavba začala, vál východní vítr. ............................................. verš ......................................

O:   Popiš VLASTNÍMI SLOVY, co se stalo potom, co začala bouře:

Klíčové verše ukazují, jak Pavel povzbuzoval lodní posádku, protože věřil Božímu zaslíbení.

 4. LEKCE:         Proces s Pavlem 
                            Cesta do Říma a ztroskotání KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky 27,24-25
PŘEČTI SI:

Skutky 27,1-44,
28,1-10 a 28-31

  Další doporučená čtení:     
   2. Korintským 11,21-33;   2. Timoteovi 4,16-18
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O:  Vypiš Pavlova slova, která dokazují, že vzal Boha za slovo:

O:  Křížovka

Svisle:

1. Pavel mu vzdal díky. (27,35)
2. Chtěli zabít vězně. (27,42)
5. Pavel uzdravil jeho otce. (28,8)
7. Část těla, do které Pavla kousl had. (28,3)
9. Obyvatelé ostrova si o Pavlovi mysleli, že je ... (28,4)

Vodorovně:

3. Doba, kdy měli lodníci dojem, že se blíží k pevnině. (27,27)
4. Opak zádě (27,41)
6. Zařízení, kterým se řídí směr plavby. (27,40)
8. Lodníci to při bouři odsekli. (27,40)
10. Nasbírali dříví a rozdělali ... (28,3)

Na ostrově strávili tři měsíce. Potom je čekaly ještě dva týdny cesty a konečně dorazili Pavel a jeho přátelé 
do Říma.

O:  O čem Pavel řekl, že bylo posláno pohanům podle Skutků 28,28?

O:  Které dvě věci Pavel dělal vždy, když ho někdo navštívil?

Vztahuje se toto spasení také na Tebe? Uvěřil/a jsi v Pána Ježíše? Řekl/a jsi o něm ostatním?
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     Body (vyplní vedoucí skupiny)               Hodnocení:                                                                          Lekci vraťte zpět na adresu:

        1.PŘÍBĚH

        2.PŘÍBĚH

        3.PŘÍBĚH

        4.PŘÍBĚH

        Celkem:

        Celkový součet:
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