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 1. LEKCE:        Apoštol Pavel  
                           Jeho obrácení  KLÍČOVÝ VERŠ:

2.Korintským 5,17
PŘEČTI SI:

Skutky 9,1-30
Církev v Jeruzalémě začala mít záhy problémy. Ště-
pán, jeden z jejich největších vůdců, byl ukamenován. 
Skutky 8,1 nám představují muže jménem Saul, který 
byl přítomen jeho kamenování a schvaloval jeho smrt.

O:   Podívej se do Skutků 8,3 a napiš svými slovy, co Saul začal dělat:

O:   Které verše v biblickém úryvku vysvětlují, proč Saul pokračoval ve svých útocích na 
křesťany?

O:   Vylušti křížovku a zjistíš, co se Saulovi přihodilo na jeho cestě do Damašku:

Vodorovně:
1. Saul to uviděl, když se blížil k Damašku.
2. Jméno muže, který byl Saulovi poslán na pomoc.
3. Saul uslyšel hlas a ..... na zem.
4. Saul v tom unikl z Damašku.
5. Předložka

Svisle:
6. Titul, kterým Ananiáš oslovil Saula.
7. Saulovi společníci ho za to vedli do Damašku.
8. Byly hlídány dnem i nocí.
9. Saul kázal také ..... mluvícím  Židům.
10. Po tři dny a noci nejedl a ..... 
11. Něco jako ..... spadlo ze Saulových očí.
12. Jméno ulice v Damašku

  Další doporučená čtení:    
  1. Timoteovi 1,12-16
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Saulovo setkání s Pánem Ježíšem bylo dramatické. Znamenalo úplný obrat v Saulově životě. Později napsal slova 
klíčového verše.

O:   Vypiš ho:

   

Ve Skutcích 13,9 čteme, že Saul byl také nazýván Pavlem. Pavel bylo jeho římské nebo latinské jméno. Znamenalo 
„malý“. Ve Skutcích 22,3-21 Pavel vypráví příběh svého života nepřátelskému zástupu v Jeruzalémě. Řekl, že položil 
Pánu Ježíši dvě otázky.

O:   Jedna je zapsána ve Skutcích 22,8. 
        Vypiš zde tu druhou ze Skutků 22,10:

O:   Jakou odpověď dal Pán Ježíš na druhou otázku?

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

O:   Ve kterém verši ze Skutků 9,10-16 Pán oznamuje, že Pavel bude také trpět pro Kristovo jméno?

Když Pavel začal veřejně promlouvat v Damašku, vybral si ke svému kázání synagogy, místa, kde chtěl ještě před 
několika dny zatýkat ty, kdo věřili v Pána Ježíše.

O:   Co v těchto synagogách kázal?

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

Učedníci v Jeruzalémě se Pavla báli, když se vrátil zpět. 

Petr vzal Pavla k ostatním a vysvětlil jim, co všechno se stalo. 

Když byl Pavlův život ohrožen, utekl do Galileje.

Z dnešního příběhu plyne mnoho dalších ponaučení. Vidíme například, jak velká 
nastane změna, když se člověk stane křesťanem. Je také vidět, že křesťan 
nemá na růžích ustláno, ale Pán je vždycky s námi, aby nám v našich těžkostech 
pomáhal.
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Štěpán byl pro svoji víru v Krista ukamenován. Církev v Jeruzalémě byla 
pronásledována. Někteří z křesťanů uprchli, aby si zachránili život.
Tím se dostalo evangelium všude, kam přišli.

O:   Do kterých míst (označených na mapě 1, 2, 3) se dostala dobrá zvěst evangelia ?

O:   Jak na kázání reagovali lidé v Antiochii?

Takový úspěch nebyl dosažen kvůli svatosti učedníků, ale protože s nimi byla Pánova ruka (v. 21) a Boží milost (v.23).
Bůh žehnal jejich práci. Barnabáš byl jedním z nejdůležitějších mužů v jeruzalémském sboru. Byl poslán do 
Antiochie.

O:   Jak se Barnabáš cítil, když přišel do Antiochie a spatřil tam tolik nových věřících?

O:  K čemu je všechny povzbuzoval?

          Obrácení není konec, ale začátek nového života v Kristu.

O:  Jaký člověk byl Barnabáš?

O:  Proč šel Barnabáš do Tarsu?

O:  Jak dlouho zůstali Saul a Barnabáš s církví v Antiochii?
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 2. LEKCE:         Apoštol Pavel 
  

                                         
Jeho cesty KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky 13,12 
PŘEČTI SI:
Skutky 11,19-26

 a 13,1-12

                   Další doporučená čtení:   
                                  Římanům 1,15-16 
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O:  Co dělali Pavel a Barnabáš v Antiochii?

Církev v Antiochii byla první církví složenou z pohanů (nežidů) a věřící zde poprvé byli nazváni křesťany. 
Naneštěstí slovo „křesťan“ ztratilo svůj význam, protože dnes není používáno výhradně pro skutečné Kristovy 
následovníky. Po roce stráveném v Antiochii se Pavel s Barnabášem a Janem Markem vydali na cestu, aby nesli zvěst 
o Pánu Ježíši do dalších míst.

O:  Podívej se do Skutků 13,1-12 a odpověz na následující otázky:

Odkud se plavili?

Do kterého přístavu dopluli?

Co tam dělali?

Tito tři muži cestovali napříč ostrovem od východního pobřeží k západnímu. Barnabáš patrně tento ostrov dobře znal, 
protože z Kypru pocházel (viz Skutky 4,36).

O:  Do jakého města přišli?       

Zde potkali dva velmi rozdílné muže a Pavel také s každým z nich jednal jinak. Elymas, zvaný též Bar-Jesus, byl 
kouzelník a falešný prorok. Sergius Pavel byl římským guvernérem ostrova Kypr. Byl to inteligentní člověk.

O:  Odkud podle Pavla pocházela Elymasova síla?

Pavel byl naplněn Božím Duchem, a když oslovil Elymase, byl schopen přesně rozpoznat příčinu jeho problému.

O:  Proč poslal Sergius Pavel pro Barnabáše a Saula?

O:  Co viděl Sergius Pavel, že ho to přivedlo k víře v evangelium?

Elymas se pokoušel mu zabránit slyšet Boží Slovo, protože tušil, že by ho to mohlo přivést k víře v Pána Ježíše. 

O:  Co Sergia Pavla ohromilo?

To bylo první úplné obrácení, o kterém víme z Pavlovy první misijní cesty. Bůh povolal Pavla k tomu, aby vyprávěl lidem 
o Pánu Ježíši, který změnil jeho život. Muselo to být velmi vzrušující - pomáhat Sergiovi Pavlovi stát se křesťanem.

I dnes si Bůh používá lidi, kteří uvěřili v Pána Ježíše, aby přiváděli ostatní k víře v něho.
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Pavel a Barnabáš opustili Páf a pokračovali ve své první misijní cestě po 
území jižní Galácie.

O:  Když dorazili do města Perge, někdo je tam opustil a vrátil 
se do Jeruzaléma. Kdo to byl?

Cestovali na sever do vnitrozemí, asi 160 km do Antiochie
v Pisidii (nezaměňuj s Antiochií, kde započali svou cestu ve 2. 
lekci). Jako obvykle vstoupili do synagogy, kde byli přítomni 
jak Židé, tak i pohané. Pavlovi byla dána příležitost oslovit lidi
v synagoze.

PAVLOVO PRVNÍ KÁZÁNÍ (verše 16-41)

Pavel začal přehledem židovské historie až po krále Davida 
a zdůraznil, že to byl Bůh, kdo všechno řídil. Poté propojil 
starozákonní zaslíbení o příchodu Mesiáše - přímého
potomka Davidova -  s nedávnými událostmi, které se týkaly Ježíše. Tím dokázal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
Pavel citoval z mnoha starozákonních Písem, aby své poselství objasnil. Své kázání zakončil přímým vyzváním
svých posluchačů.

O:  Ve verši 26 se apoštol Pavel obrací osobně na své posluchače. Co řekl?

O:  OSMISMĚRKA:

1. Ze které země Bůh vyvedl Izrael? 

2. Kolik let putovali?

3. Kudy putovali? 

4. Kolik národů Bůh vyhladil v Kanaánu? 

5. Jaké bylo jméno proroka, který byl zároveň posledním soudcem? 

6. Kdo byl prvním izraelským králem? 

7. Kdo byl druhým izraelským králem? 

8. Kdo kázal křest pokání (odvrácení se od svých hříchů)? 

9. Kdo byl zodpovědný za popravu Pána Ježíše?
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 3. LEKCE:         Apoštol Pavel 
  

                                         
Jeho kázání KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky 13,49
PŘEČTI SI:

Skutky 13,13-52

  Další doporučená čtení:     
        Skutky 28,24 a 28
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O:  Ze zbylých písmen v osmisměrce sestav zprávu, která byla podstatou Pavlova kázání:

Pavel připomenul svým posluchačům to, co Jan Křtitel řekl o Pánu Ježíši.

O:  Co řekl?

O: Kdo podle Pavla nepochopil, kým byl Ježíš? (viz verš 27)

Lidé měli tak velký zájem, že pozvali Pavla, aby jim opět kázal. Někteří dokonce zůstali po skončení shromáždění 
v synagoze, aby s ním o těchto věcech diskutovali (verše 42 a 43).

O: K čemu je Pavel a Barnabáš povzbuzovali?

O týden později se do synagogy shromáždil velký zástup s úmyslem naslouchat Pavlovi.

O: Jak reagovali Židé, když viděli zástup dychtivých posluchačů?

O: Co udělali Židé, aby se Pavla a Barnabáše zbavili?

To, že byli tito misionáři vyhnáni z Antiochie, mělo za následek rozšíření evangelia i do okolních zemí.

O: Vypiš klíčový verš:

Noví křesťané (nebo také učedníci) zůstali pevní ve víře.

O: Čím byli podle verše 52 naplněni?

V Antiochii uvěřili někteří lidé zprávě o Pánu Ježíši a byli zachráněni. Jiní odmítli a možná už nikdy neměli příležitost
o něm slyšet. Přečti si na závěr verš Jan 3,36 a přemýšlej o něm.
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 4. LEKCE:         Apoštol Pavel 
  

                                         
Jeho překážky KLÍČOVÝ VERŠ:

Marek 16,20  
PŘEČTI SI:

Skutky 14,1-28

  Další doporučená čtení:     
          1. Korintským 1,17-18
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Pavel a Barnabáš pokračovali na své první misijní cestě do dalších tří 
měst. Tato tři města se jmenovala: Ikonium, Lystra a Derbe.

O:  Napiš odpovědi na otázky do řádků pod mapou:

Jména lykaonských měst:

Kde žil chromý muž?

Ve kterém městě byla synagoga?

Kde byli Pavel s Barnabášem označeni za bohy?

Ze kterého města se vrátili do Lystry?

Ve kterém městě zůstali dlouhou dobu?

Které město se rozdělilo kvůli evangeliu?



Misionáři Pavel a Barnabáš to neměli v Ikoniu lehké (verš 1-6).

O:  Jmenuj dvě skupiny nebo národnosti, které v tomto městě žily:

O:  Jakým způsobem projevily svoje nepřátelství vůči Pavlovi a Barnabášovi?

Uzdravení chromého v Lystře mělo strhující účinek na pohanské obyvatele tohoto města.

O:  Co začali křičet jeden na druhého?

O:  Jaká dali Pavlovi a Barnabášovi jména?

O:  Jakým způsobem chtěli oba misionáře uctívat?

Pavel ani Barnabáš si nepřáli být jakkoli odměňováni či uctíváni za to, že uzdravili chromého muže. Byl to Bůh, 
kdo učinil zázrak, a proto musí být chválen On.

O:  Napiš vlastními slovy, co Pavel řekl zástupu ve verších 15 a 17:

Poté, co Pavel a Barnabáš strávili nějaký čas v Derbe, vraceli se zpět stejnou cestou. Všude povzbuzovali 
křesťany, aby zůstali věrni Pánu Ježíši, i kdyby jim to mělo přinést utrpení a potíže.

O:  Vypiš klíčový verš:

I dnes je úkolem každého křesťana podělit se o dobrou zprávu o Pánu Ježíši s ostatními. Možná i Tebe jednoho 
dne Pán Ježíš povolá, abys byl/a misionářem/misionářkou a nesl/a dobrou zprávu lidem do jiných zemí.
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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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