
Když však lidé odmítli v něj uvěřit, často se postavili
do tvrdé opozice nejen vůči poselství, ale také vůči
jeho kazatelům.

3. LystrA
Náhlé uzdravení člověka, který byl celý život
mrzákem, zanechalo na obyvatelích lystry nebývalý
dojem. „Bohové se připodobnili lidem a sestoupili
k nám,“ křičeli. ve svém nadšení si utvořili špatný
závěr a chystali se přinášet oběti na počest Pavla 
a Barnabáše! s velkými obtížemi jim v tom Pavel
a Barnabáš zabránili, když na ně naléhali, „aby se
od těchto marností obrátili k živému Bohu (v.15)“.
opět to byli nevěřící Židé, kdo způsobil problémy.
Pavel byl ukamenován a jako „mrtvý“ vyvlečen
z města. Naštěstí přežil a dalšího dne spolu
s Barnabášem pokračoval do Derbe.

4. domovské Pouto!
Po úspěšném období kázání evangelia v Derbe se
dva kazatelé vrátili do lystry, ikonie a Antiochie.
Na každém místě povzbuzovali křesťany v jejich
nové víře a také posílili sborový život tím, že
v každém sboru ustanovili starší (v. 22 a 23).

Po krátké návštěvě v Perge se vrátili do Antiochie
v sýrii, do místa, ze kterého asi před rokem vyšli. 

Jaké příběhy by mohli vyprávět! Dávali však pozor,
aby nemluvili o tom, co udělali oNi, ale o tom,
co udělal BŮH (viz klíčový verš). Především
vyprávěli, jak velká skupina pohanů odpověděla na
poselství a byla zachráněna za stejných podmínek
jako Židé! velké „žádný, kdo věří“ z J 3,16 se
ukazovalo jako skutečnost ve zkušenostech
mnohých, Židů i pohanů! 

Poté, co strávili Pavel a jeho společnost nějaký čas na
ostrově Kypr, vypluli z Páfu a přišli do Pergy (viz mapa
v 2. lekci). v této chvíli Jan Marek opouští Pavla
a Barnabáše a odchází domů do Jeruzaléma.
Jak uvidíme později, toto jeho rozhodnutí mělo ještě
dohru.

Příběh se teď zaměřuje na několik měst.

1. Antiochie v Pisidii
Pavel byl pozván, aby promluvil k Židům v synagoze.
Byla to velká příležitost říct jim o Pánu Ježíši. objasnil
jim, že „skrze tohoto muže se vám zvěstuje
odpuštění hříchů (Sk 13,38).“ Mnozí lidé, především
pohané,  byli velmi dychtiví slyšet víc, a když nastal
další sobotní den, tak „se shromáždilo téměř celé
město, aby vyslechli Pánovo slovo (13,44)“. Židé byli
nanejvýš rozzuřeni myšlenkou, že by pohané,
kterými zcela opovrhovali, mohli být zachráněni za
přesně stejných podmínek jako Židé. Jejich žárlivost
byla tak veliká, že vyvolali vůči Pavlovi a Barnabášovi
pronásledování a donutili je opustit tuto oblast
(v. 50). Jejich návštěva však nepřišla vniveč –
evangelium bylo zvěstováno, lidé uvěřili a vznikl
nový křesťanský sbor – něco, co se zde dříve
nevyskytovalo!

2. ikonie
i zde Pavel a Barnabáš následovali svůj obvyklý
postup využít židovskou synagogu jako odrazový
můstek (14,1). Také tady uvěřili mnozí Židé i pohané.
opět to byli Židé, kdo vyvolali problémy. Po vzplanutí
vlny násilí se misionáři přesunuli do lystry. Měli
bychom chápat, že poselství samo bylo „dobrou
zprávou“, která nabízí odpuštění hříchů
prostřednictvím smrti a vzkříšení Pána Ježíše. 

Klíčový verš: skutky 14,27 
„Když tam přišli a shromáždili církev, 

vypravovali, co všechno Bůh s nimi 
učinil a jak pohanům otevřel dveř víry.“

Život a dílo Pavla 
Blok B

tato lekce patří:

PřečTi si: sk 13,13-32; 38-45; 50-52 
a 14,1-28

Toto je druhý ye čtyř bloků o životě Pavla

První misijní cesta (pokračování)1. lekce

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ



3

3

25

5

5

5

4

„JAn se od nich odděLiL A vrátiL se do JeruzALémA (Sk 13,13)“.
A)  NAvrHNi DvA MožNé DŮvoDy, Proč JAN, KTerý Byl JeJiCH „Pomocník“ (13,5), se rozHoDl Je oPusTiT:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
B)  JAKý DoPAD Měl PozDěJi TeNTo oDCHoD NA PAvlA A BArNABáše Sk 15,36-39?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
C)  NAvrHNi NěKTeré fAKTory, KTeré MoHou vésT K ToMu, že DnES KřesťANé vzDAJí služBu PáNu:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

zodPověz otázky týkAJící se PAvLovy A BArnABášovy návštěvy Pisidské Antiochie:
A)  Do KTeré BuDovy šli?

...............................................................................................................
B)  KTerý DeN v TýDNu TAM šli?

...............................................................................................................
C)  ze KTerýCH dvou čásTí PíseM se KoNAlo čTeNí?

....................................................        ...................................................
D)  K čeMu Byli PAvel A BArNABáš PřizváNi?

...............................................................................................................
e)  KTerý z NiCH PřiJAl PozváNí?

...............................................................................................................

znovu si Přečti Sk 13,38-39. tyto verše oBsAhuJí kLimAx neBoLi hLAvní Bod PAvLovA ‚kázání’:
A)  vysvěTli, Proč Je „oDPuštění hříchů“ DosTuPNé Pouze sKrze „tohoto mužE“ - PáNA Ježíše KrisTA:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
B)  BýT „oSPravEDlněn“ zNAMeNá BýT BoHeM „ProhlášEn za SPravEDlivého“. NA záKlADě čeHo MŮže BŮH

osPrAveDlNiT HříšNíKA?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

v PrůBěhu ceLé této studie Jsme si všímALi, že většinA oPozice A násiLí PřicházeLA ze strAny Židů,
kteří odmítALi věřit, že Ježíš Je kristus neBoLi mesiáš (viz 13,45 a 50; 14,2 a 19). Proč ByLi tAk zásAdně

Proti tomu, co PAveL A BArnABáš kázALi?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

A. JAk reAgovALi Lidé v Lystře nA uzdrAvení chromého čLověkA?
...........................................................................................................................................................

B. Proč si mysLíš, že PAveL A BArnABáš Lidem zABrániLi, ABy Jim PřinesLi oBěti?
............................................................................................................................................................

A. JAk PAveL A BArnABáš PomohLi novým křesťAnům Při své zPáteční cestě?

...........................................................................................................................................................
B. uveď některé zPůsoBy, JAk Je toBě PoskytovánA Pomoc v tvém křesťAnském životě:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
c. co uděLALi PAveL s BArnABášem Při návrAtu do Antiochie v sýrii?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Život a dílo Pavla Blok B
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Celkem 
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Pavel a jeho společníci důvěřovali Bohu, že je
povede na každém kroku jejich cest. Naznačují to
vyjádření jako „Duch Svatý jim zabránil promluvit
Slovo v asii (v.6)“ a „pokoušeli se dostat   
do Bithynie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil
(v.7)“. 

Když konečně dorazili do Troady, možná byli
zmateni z toho, proč jim Bůh zabránil jít do Asie
nebo Bithynie. Brzy na to přišli! odpověď přišla
prostřednictvím pozoruhodného vidění, které
obdržel Pavel. znovu si přečti verše 9 a 10.
„Makedonský muž“ patřil k tomu, čemu říkáme
evropa. stál tam a prosil Pavla: „Přejdi… a pomoz
nám!“

To byly skutečně ‘otevřené dveře’, které
následovaly po zkušenosti dvou ‘zavřených dveří’
(v. 6 a 7). Pavel a jeho společníci byli přesvědčeni, že
je Bůh povolává, aby přinesli evangelium do evropy
(viz klíčový verš). Bez meškání vypluli. Během dvou
dnů se poprvé vylodili na evropské půdě.

Pro evropu to byl skutečně ‘sváteční den’, protože
dorazila ‘dobrá zpráva’ o spasení skrze Pána Ježíše
Krista. z tohoto jednoduchého počátku se rozšířila
pravda, miliony lidí uvěřily a byly zachráněny.
Podnětná otázka pro každého z nás je: uvěřil/a jsem
osobně v Pána Ježíše?

zdá se, že lukáš se k trojčlennému týmu připojil
právě v této chvíli. víme to, protože lukáš, který
napsal skutky, přechází z použití „oni“ na „my“. Když
používá „my“, jasně zahrnuje do vyprávění událostí
i sebe. (Poznámka „oni“ pětkrát ve verších 6-8
a „my“ třikrát ve verších 10-12). z toho tedy plyne,
že ‘tým’ se rozrostl na čtyři muže. Každý z nich byl
jiný, ale toto měli společné – všichni milovali Pána
Ježíše a přáli si mu sloužit tím, že o něm říkali
druhým! Také bychom měli usilovat být mu dobrým
svědectvím!

Po nějakém čase byl Pavel připraven vydat se na
další ‘misijní cestu’. Především si přál znovu navštívit
sbory, které vznikly při předchozí cestě.
s Barnabášem se však dostali do ostré rozepře. 
Ta vyústila v jejich rozchod. Pavel si proto vybral
nového společníka – silase. spolu pak se souhlasem
antiochské církve vyrazili. Pavlovo zapálení pro šíření
evangelia navzdory těžkostem, které jsou zmíněny
v 15. kapitole, je dobrým příkladem pro nás
všechny.

Pavel a silas dorazili do Derbe a lystry, kde žil mladý
muž jménem Timoteus. Timoteus patrně uvěřil
v Pána Ježíše během dřívější Pavlovy návštěvy
(viz 1. lekce). v uplynulém období Timoteus
duchovně vyrostl a všichni, kdo ho znali, si ho vážili.
Pavel byl přesvědčen, že bude hodnotným přínosem
pro šíření evangelia, a tak jej vyzval, aby se k nim
připojil. Timoteus to ochotně udělal a během krátké
doby nyní trojčlenný ‘tým’ pokračoval v cestě.
Postupem času se Timoteus stal Pavlovým velmi
blízkým přítelem a mužem nanejvýš užitečným na
Božím díle, navzdory jeho častým nemocem (1tm
5,23). zajímalo by nás, jak by vypadal jeho život,
kdyby neodpověděl na Boží povolání v prvních
letech svého křesťanského života! i my přijdeme o to
NeJlePší, pokud nedáme Boha na PrvNí místo!

Klíčový verš: skutky 16,10                       
„… hned jsme se snažili vyjít do

Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás
Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium.“

Život a dílo Pavla 
Blok B

tato lekce patří:

PřečTi si: sk 15,36-41, 16,1-12

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Křesťanský život (4 bloky)  Církev (3 bloky)

evangelium zasahuje evropu2. lekce

Pavlovy misijní cesty
Tři oblasti koncentrované služby 

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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A. kdo se PřidAL k PAvLovi A siLAsovi nA JeJich cestě v Lystře? ............................................
B. PoDívEJ SE Do 2tm 1,5 A nAPiš JménA Jeho mAtky A BABičky: ..............................................................
c. Proč o něm PAveL Píše JAko o „vlaStnímu Synu vE vířE“  (1tm 1,2) A „milovaném Synu“ (2tm 1,2)?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
d. Proč si mysLíš, že PAveL chtěL, „aBy SE S nimi vyDal na cEStu“ (Sk 16,3)?

............................................................................................................................................................

v rozhodování, kAm PůJdou, se PAveL A Jeho sPoLečníci sPoLéhALi nA Boží vedení.
A)  vyJMeNuJ Dvě oBlAsTi, Do KTerýCH JiM DuCH svATý zABráNil JíT: ................................................
B)  JAKýM zPŮsoBeM uKázAl BŮH svýM služeBNíKŮM, KDe Byly ‘oTevřeNé Dveře’?

.............................................................................................................................................................
C)  Proč BylA NáMořNí PlAvBA PoPsANá v 11. vErši TAK oBzvlášTě DŮležiTá?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

A. tAdy Je někoLik veršů z ŽALmů, které hovoří o Bohu, který touží A Je schoPen vést svůJ Lid v JeJich

rozhodnutích. doPLň chyBěJící sLovA:
A)  Ž 25,9 „Pokorné uváDí ……….................…….”
B)  Ž 32,8 „Dám ti cháPání,………................…….“                             
C) Ž 48,15 „on náS PovEDE………...............……..”  
D) Ž 78,72 „voDil JE ………....................…..” 

B. z Ž 23 vyPiš Dvě věTy, ve KTerýCH DAviD Mluví o BožíM veDeNí

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

PrAvdA (P) neBo nePrAvdA (n) (všeCHNy věTy se vzTAHuJí K luKáši):
A)  NAPsAl sKuTKy APošTolŮ. .............
B)  PoDle ko 4,14 Byl PrávNíK. .............
C)  zMěNou TřeTí osoBy (oNi) NA PrvNí osoBu (My)

sáM seBe zAHrNuJe Do uDálosTí, o KTerýCH Píše. .............
D)  Byl TřeTí čleN MisiJNíHo TýMu. .............
e)  PřiDAl se K osTATNíM v TroADě. .............

nAPiš někoLik vět o misii, Ať už z minuLosti neBo ze součAsnosti, o které víš neBo Jsi o ní sLyšeL/A: 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

uveď některé důvody, Pokud možno s BiBLickými odkAzy, Proč By měLi všichni křesťAné PomáhAt v šíření

evAngeLiA PánA Ježíše:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Život a dílo Pavla Blok B
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evangelium zasahuje evropu2. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

zkratky Nz knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; ef-efezským; fp-filipským; Ko-Koloským; 1Te,2Te-1.,2.Tesalonickým; 1Tm,2Tm-1.,2.Timoteovi; 
Tt-Titovi; fm-filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; zj-zjevení



znepokojovalo, že to byl satan, kdo měl v moci tuto
dívku. Nakonec věšteckému duchu ve jménu Ježíše
Krista nařídil, aby dívku opustil. To byl konec
předpovídání budoucnosti a konec  hlasitého křiku
do zad misionářů!

evangelium prokazovalo, jak je mocné! Nejprve je
zachráněna uznávaná obchodnice a potom je pro
nový a lepší život osvobozena satanem ovládaná
otrokyně. Měli bychom se zeptat: Působí
evangelium účinně i ve MNě? (viz 1.te 2,13)

3. ŽALářník
Majitelé dívky se pokusili ‘dostat zpět, co jim patřilo’,
a  tak Pavla a silase falešně obvinili. výsledkem bylo,
že misionáři byli krutě zbiti a uvrženi do vězení.
Nebojácně se modlili a zpívali chvalozpěvy Bohu!
Potom nastalo hrozné zemětřesení, které zničilo
vězení. Žalářník se probudil a byl schvácen hrůzou,
když ho napadlo, že vězňové uprchli! velmi se mu
ulevilo, když zjistil, že nikdo neodešel. Celý se třásl.
Pomohl Pavlovi se silasem ven a potom položil
dobře známou otázku: „Páni, co mám dělat, abych
byl zachráněn?“ Bez váhání mu dali odpověď:
„uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj
dům (viz verše 30 a 31).“ Ještě tu noc žalářník a jeho
rodina slyšeli „Pánovo slovo“ (v.32), uvěřili mu a byli
pokřtěni. Jak radostný závěr jedné děsivé noci!

Tyto dávné události jsou důležité i pro nás. z těchto
malých počátků se totiž evangelium šířilo a zásahlo 
i nás. Měnilo životy tenkrát i dnes! evangelium je
stále „Boží moc k záchraně“, jak nám připomíná
klíčový verš.

Když se vylodili, pokračovali Pavel a jeho přátelé asi
16 kilometrů do vnitrozemí, do filip - hlavního
města této části Makedonie (viz mapka z 2. lekce).
Misionáři čelili náročné situaci. Jak začít práci,
ke které je povolal Bůh?

Příběh se týká tří osob:

1. Lydie
Byla dobrou obchodnicí. Pocházela z Thyatir v Asii 
a prodávala zde thyatirský purpur, velmi
vyhledávaný druh látky. lydie byla zbožná žena.
Každou sobotu se s ostatními ženami setkávala
na břehu řeky k modlitbě. Pavel a jeho společníci se
k nim přidali a pověděli jim o Pánu Ježíši. Nevíme, co
si ostatní ženy mysleli o tomto „novém“ učení, ale
lydie se o ně velmi zajímala. „Pán jí otevřel srdce,
aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal (14.
verš).“

Pokud je nám známo, lydie byla prvním evropanem,
který se obrátil ke Kristu a jeho evangeliu. Nejen
ona, ale všichni členové její domácnosti se nechali
pokřtít jako křesťané (v.15).

Bůh má úžasné způsoby, jak přivádět lidi k víře
v Pána Ježíše. Možná jsi přišel/šla do kontaktu
s evangeliem daleko od domova podobně jako lydie.
Možná skrze neočekávané okolnosti! Nejdůležitější
však je vyslechnout poselství a uvěřit ve spasitele.

2. otrokyně
Byla pod mocí zlého ducha, který jí dával moc
předvídat budoucnost. lidé platili jejím majitelům
za předpovídání budoucnosti velké peníze! Přidala
se k Pavlovi a jeho společníkům a neustále křičela:
„tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám
zvěstují cestu záchrany (v.17).“ Dělala to mnoho
dní! To, co říkala, byla pravda, ale Pavla skutečně

Klíčový verš: římanům 1,16               
„Nestydím se za evangelium, neboť je 
to Boží moc k záchraně pro každého, kdo
věří, předně pro Žida, ale i pro řeka.”

Život a dílo Pavla 
Blok B

tato lekce patří:

PřečTi si: sk 16,11-40                   

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)

události ve filipech3. lekce
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zodPověz otázky o Lydii:
A) oDKuD PŮvoDNě PoCHázelA? ....................................................
B) JAKéMu oBCHoDu se věNovAlA? ....................................................
C) KDe A KDy se s Ní PAvel PoPrvé seTKAl? ....................................................
D) Co DělAlA KAžDý soBoTNí DeN? ....................................................

doPLň sLovA do vět, ABys shrnuL/A Lydiinu zkušenost (viz vs. 14 & 15):
PoKřTěNA, uCTívAlA, srDCe 

A) lyDie ........................... BoHA.
B) lyDie MělA oTevřeNé ..........................., ABy PoslouCHAlA, Co PAvel říKAl.
C) BylA ...........................  A s Ní JeJí DŮM.

otrokyně:
A) MělA liDsKé „Pány“ (viz v. 16 a 19). JAKýM zPŮsoBeM NA Ní vyDělávAli? 

.............................................................................................................................................................
B) MoHli ByCHoM TAKé říCT, že MělA NeviDiTelNéHo ‘PáNA’, KTerý ovláDAl JeJí živoT. Co Je TouTo věTou

MyšleNo?
.............................................................................................................................................................

C) BýT KřesťANeM zNAMeNá MíT NovéHo PáNA – „Pána v nEBi“, JAK si čTeMe v ko 4,1. NeJsMe „Sami SvoJi“ – 
PATříMe JeMu (viz 1k 6,19 a 20). JAKýM zPŮsoBeM By ToTo učeNí Mělo zAsáHNouT zPŮsoB NAšeHo živoTA?

.............................................................................................................................................................
co neJJAsněJi vysvětLi, Proč se PAveL A siLAs dostALi do vězení ve FiLiPech:
..................................................................................................................................................................

A) JAKý vliv Mělo zeMěTřeseNí NA vězNiCi? ..........................................................................................
B) JAKá BylA reAKCe žAlářNíKA, KDyž uviDěl všeCHNy Dveře oTevřeNé?

.............................................................................................................................................................
C) Proč NePoKrAčovAl ve svéM úMyslu?

.............................................................................................................................................................
v domě žALářníkA:

A)  „ProMluvili PáNovo slovo… Ke všeM, KTeří Byli v JeHo DoMě.“ KTerý verš To říKá?  ............................
B) „…s CelýM svýM DoMeM se rADovAl, že uvěřil BoHu.“ KTerý verš? ............................
C) „…HNeD se DAl PoKřTíT oN i všiCHNi JeHo DoMáCí.“ KTerý verš? ...........................
D) Co se MŮžeMe NAučiT z ToHo, že se v PřeDCHozíCH veršíCH Mluví o všeCH?

.............................................................................................................................................................
e) vyPiš PosleDNí věTu ze sKuTKŮ 18,8, KTerá zDŮrAzňuJe Tři KroKy: 

.............................................................................................................................................................

A. kterými dvěmA PrAktickými zPůsoBy vyJádřiL žALářník svůJ soucit A Péči o PAvLA se siLAsem Poté,
co ByL zAchráněn?

.............................................................................................................................................................
B. JAk mohou dnes mLAdí křesťAné ProkAzovAt „Boží Lásku“ druhým (viz 1J 3,17)? 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

události ve filipech3. lekce
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zkratky sz knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri; Dt-Deuteronomium; Joz-Jozue; sd-soudců;
rt-rút; 1sam, 2sam - 1.,2. samuelova; 1Kr., 2Kr. - 1.,2. Královská; 1.,2.Par - 1.,2. Paralipomenon; ezd-ezdráš; Neh-

Nehemiáš; est-ester; Jób-Jób; Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kaz-Kazatel; Pís-Píseň písní; iz-izaiáš; Jer-Jeremiáš; Plá-Pláč; 
ez-ezechiel; Dan-Daniela;oz-ozeáš; Jl-Joel; Am-Amos; Ab-Abdiáš; Jon-Jonáš; Mich-Micheáš; Na-Nahum; Abk-Abakuk;

sof-sofoniáš; Ag-Ageus; zach-zachariáš; Mal-Malachiáš



Pozvali Pavla, aby přišel na slavný Areopag neboli
Marsův kopec – místo setkávání mocné a velmi
uznávané rady, která vznikla z mužů nejvyššího
postavení.

Pavel pronesl před přítomnými působivý projev (viz
verše 22-31). Hovořil o Bohu jako stvořiteli
a vysvětloval nesmyslnost vytváření model, které ho
mají představovat. zdůraznil potřebu všech činit
pokání s ohledem na skutečnost, že budoucí soudce
světa – Pán Ježíš – byl vzkříšen z mrtvých.

To bylo pro některé z nich příliš! učení o osobě,
která byla vzkříšena z mrtvých, u nich vyvolala
výsměch a odmítnutí poselství. Jenom někteří
z moudrých athénských filosofů se stali věřícími
v Pána Ježíše.

4. korint
Tento rušný přístav byl poslední významnou
zastávkou na jejich cestě. zůstali zde 18 měsíců. Bylo
to velmi nemorální místo, ale evangelium opět
prokázalo svoji moc k záchraně lidí ze života v hříchu
(viz 1k 6,9-11). Právě v Korintě se Pavel setkal
s Akvilou a Priscillou. stali se z nich věrní pomocníci
na díle Páně.

Nakonec dorazil Pavel zpět do Antiochie, ze které se
před několika lety vydal na cestu. Navzdory celému
jeho utrpení měl velikou radost z toho, že mnozí lidé
byli spaseni a vznikly nové sbory. To opravdu stálo 
za to!

Pavlovi a silasovi přineslo zemětřesení jednu dobrou
věc - byli osvobozeni z vězení. Po krátké návštěvě
lydie a dalších obrácených pokračovali
do Tesaloniky (dnešní soluň).

1 .tesALonikA
zde Pavel uplatnil svůj obvyklý postup hovořit
nejprve k Židům v synagoze. starý zákon byl jeho
výchozím textem, když se snažil přesvědčit své
posluchače, že Kristus musel trpět, zemřít a znovu
povstat. Pavlovým argument bylo, že Ježíš je Kristus.
on je naplněním všech starozákonních zaslíbení
a proroctví. Někteří Židé se dali přesvědčit a uvěřili.
K tomu se stali křesťany i mnozí řekové a přední
ženy města, a tak vznikl sbor. Nevěřícím Židům
se však podařilo podnítit několik lidí k nepokojům
a na čas to dokonce vypadalo, že vypukne vzpoura.
Křesťané proto v noci úspěšně vyslali Pavla a silase
pryč do Beroje. 

2. BeroJ
Pavel a silas vstoupili nebojácně do synagogy. zde
byli Židé ušlechtilejší než v Tesalonice. Pečlivě
vyslechli nové poselství a každý den trávili čas
zkoumáním starozákonních Písem, aby zjistili, jestli
je to skutečně pravda. Jak dobrý příklad pro nás! Kéž
my křesťané dovolíme Bibli, Božímu slovu, aby bylo
standardem, kterým prověřujeme všechno, co jsme
vyučováni! Protivenství přišlo opět ze strany
nevěřících Židů, kteří přicestovali z Tesaloniky 
a podněcovali zástup. Nastal čas dalšího přesunu!

3. Athény 
Athény byly srdcem řecké kultury a vzdělanosti,
místem, kde bylo uctíváno nespočet bohů. Pavel byl
zarmoucen, když viděl, „že město je plné model
(v.16)“. Každý den promlouval na trhu o „Ježíšovi
a vzkříšení“ a setkal se s některými filozofy, kteří
dychtili vědět více o tomto „novém učení“ (v.19). 

Klíčové verše,1. Korintským 15,3-4
„Předal jsem vám především to, co jsem 

také sám přijal, že Kristus zemřel za naše 
hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího
dne byl vzkříšen podle Písem.”

Život a dílo Pavla 
Blok B

tato lekce patří:

PřečTi si: sk 17,1-34 a 18,1-17 a 22

Biblický kurz Nový život - skupina C, Pavel (4 bloky) Biblické dopisy (3 blok) Biblické ženy (2 bloky)  Bibličtí králové (3 bloky)
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A. vysvětLi, JAkým zPůsoBem ByLi Židé v BeroJi „ušLechtiLeJší“ („oBJektivněJší“), než ti z tesALoniky:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

B. čím nám dALi doBrý PříkLAd?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

v tesALonice i v BeroJi vyvoLALi Židé, kteří neuvěřiLi evAngeLiu, ProBLémy (viz vEršE 5. 8. a 13).
A) Proč Myslíš, že se TAK zACHovAli?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
B)  NAvrHNi NěJAKé DŮvoDy, Proč liDé z TvéHo souseDsTví Nevěří evANGeliu:

...........................................................................................................................................................
C) vyPiš z J 8,27 vArováNí PáNA Ježíše Pro Ty, KDo v NěHo oDMíTAJí věřiT:

...........................................................................................................................................................
nAJdi odPovědi k Bodům ohLedně PAvLovy návštěvy Athén:

A)  TiTo DvA liDé DorAzili Do ATHéN Po PAvlovi: .......................................................................
B)  Dvě sKuPiNy filozofŮ: .......................................................................
C)  Název MísTA, KDe Měl PAvel svŮJ Proslov: .......................................................................
D)  NáPis NA olTáři: ........................................................................
e)  Muž A žeNA, KTeří uvěřili A sTAli se KřesťANy:  .......................................................................

zodPověz otázky týkAJící se AkviLy A PriciLLy:
A)  Proč se NeDávNo PřeMísTili z říMA Do KoriNTu?

...........................................................................................................................................................
B)  z JAKéHo DŮvoDu Bylo Pro PAvlA výHoDNé s NiMi zŮsTAT?

...........................................................................................................................................................
C)  Proč Myslíš, že se PAvel sTále živil ruKAMA? (Sk 20,33-35 Ti NAPoví).

........................................................................................................................................................... 
kLíčové verše nAPsAL PAveL církvi do korintu. shrnuJí, co kázAL.

A)  vyPiš Tři věCi, KTeré se PoDle TěCHTo veršŮ sTAly PáNu Ježíši:
...........................................................................................................................................................
B)  PoKus se JAsNě vysvěTliT, Proč Jsou TyTo DávNé uDálosTi DŮležiTé i Pro Nás:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

A. JAké „trvALé násLedky“ měLA druhá misiJní cestA?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

B.   Jsou Ještě ve světě PotřeBA misionáři? svou odPověď PodPoř BiBLickými odkAzy (Pokud možno):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Život a dílo Pavla Blok B
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vraťte tuto lekci:

25

Celkem 
za tuto lekci

100

Celkem
za tento blok
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