
Když uděláme něco špatného, očekáváme, že budeme potrestáni. 
Pavel se svým přítelem Barnabášem kázali evangelium Ježíše 
Krista. Sám Bůh jim řekl, aby to dělali, přesto je však mnoho lidí 
pronásledovalo. Pavel a Barnabáš na to ale byli připraveni. Věděli 
totiž, že poslouchají-li Boha, dělají správnou věc.

O:   Vypiš klíčový verš:

O:   Do jaké budovy vešli po příchodu do Ikonia?

                                                                                                      
Mnoho Židů a pohanů skrze slova Pavla a Barnabáše uvěřilo. Jiní je však odmítli a poštvali proti nim 
ostatní.

O:   Jak se k tomu postavili Pavel s Barnabášem? Správné odpovědi odfajfkuj, špatné 
označ křížkem:

Setřásli prach z nohou a odešli.    

Strávili tam dlouhou dobu a mluvili s lidmi o Ježíši.

Udělali mnoho mocných znamení a zázraků.

V Ikoniu zůstali jen krátce.
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O:   Lidé z Ikonia se rozdělili. Napiš na transparenty, ke komu se přidali:

                                                                                 3 hodiny

            3 týdny

                                                                                

Když Pavel s Barnabášem zjistili, že je chtějí ukamenovat, odešli.

O:    Napiš na kámen, kam odcestovali:

O:   Křížovka. Pomoc k vyplnění křížovky najdeš ve Skutcích 14, 8-13:

1. Kdo napsal čtvrté evangelium?
2. Kdo řekl ochrnutému muži, aby se postavil?
3. Čí  moc mohla ochrnutého muže uzdravit?
4. Co uviděl Pavel v očích chromého muže?
5. Komu začali říkat Zeus?

O:   Zde napiš tajenku. Dozvíš se z ní, o kom Pavel s Barnabášem vždycky mluvili:

Lidé z Lystry byli přesvědčeni, že Pavel s Barnabášem jsou bohové, a proto jim chtěli obětovat býky. 
Pavel jim však důrazně řekl, že on a Barnabáš jsou jen obyčejní lidé.

O:   Co jim Pavel řekl – koho mají uctívat? (15. verš)

Další nevěřící Židé z okolních měst přišli a popudili lid z Lystry proti Pavlovi.

O:   Co s ním měli v úmyslu, ale úplně se jim to nepodařilo?

Jestliže jsi křesťan, nezlob se na ostatní, chovají-li se k Tobě špatně. Pavel nám všem dal dobrý příklad, 
jak se máme chovat, když trpíme kvůli naší víře v Pána Ježíše. Vrátil se do města, přestože s ním tak krutě 
zacházeli. Další den pokračoval ve své misijní cestě.

Jestliže si z Tebe kamarádi dělají legraci, protože věříš v Pána Ježíše, vždycky si vzpomeň, že Pán Ježíš je 
Tvůj přítel. Má radost, když o něm ostatním vyprávíš, a dá Ti k tomu sílu.
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Navštěvovat přátele a příbuzné, které jsi dlouho neviděl/a, je někdy skvělé. Zvlášť když 
Ti mají co nového říct nebo ukázat. V této lekci se Pavel znovu setkává s mladým mužem, 
který se stal jedním z jeho nejlepších přátel.

O:   Vypiš počáteční písmena slov na obrázcích. Z nich zjistíš jméno Pavlova přítele:

                                                                         3                                                   

O:   Rozlušti jméno města:

YSALTR     

O:   Zde vypiš klíčový verš. Zjistíš, co Timoteus již od dětství znal:

Jeho maminka i babička byly věřící a učily Timotea rozumět svatým Písmům.

O:   Jak se jmenovaly? (viz 2. Tim1):

n Pán měl pro tohoto muže zvláštní úkol.án měl pro tohoto muže zvláštní úkol.

                příteli                                            nepříteli                       

Je moc dobré učit se o Pánu Ježíši od dětství. Čti si o něm ve své Bibli a vždy pozorně poslouchej, když o něm 
někdo mluví. Ale hlavně dělej to, co Timoteus – věř, že je to Tvůj Spasitel.
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O:   Podle nápověd vyplň křížovku:
1. Timoteova matka byla (Sk 16) ………….
2. Pavel na Timotea neustále myslel ve svých ………ve dne v noci (2. Tim 1)
3. Pavel nazýval Timotea svým drahým, milovaným ………. (2. Tim 1)
4. Pavel …………..Bohu za Timotea (2. Tim 1)
5. Jeho otec byl ……………(Sk 16)
6. Timoteus, jeho matka i babička měli …………..(2. Tim 1)

Když Pavel dorazil do těchto míst, vyprávěli mu ostatní bratři, jak Timoteus roste ve víře v Pána Ježíše. 
Protože o Timoteovi mluvili dobře, rozhodl se ho Pavel požádat, aby ho doprovázel na cestách.   

O:   Ze kterých měst tito bratři byli? Zaškrtni správnou odpověď:

Ikonium a Derbe       Derbe a Lystra   Lystra a Ikonium

O:   Doplň názvy měst na mapě:

                                                                           

O:  Přečti si následující tvrzení. Odpověz ANO nebo NE:

Timoteův otec byl Žid.

Timoteus žil v Ikoniu.

Timoteus se stal Pavlovým přítelem. 

Timoteus byl již od mládí Pavlovým užitečným pomocníkem. To znamená, že se o Pánu Ježíši učil stále víc 
a víc a stával se silnějším křesťanem. Pokud jsi křesťan, roste Tvá víra? Stáváš se silnějším?
Nebo snad slábneš? Žiješ tak, že o Tobě lidé mluví dobře?
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Evangelium Ježíše Krista se rychle šířilo a došlo až do významného města zvaného 
Filipy. Tam Pavel se Silasem potkali mladou otrokyni, kterou její páni využívali jako 
věštkyni. Chodila za Pavlem a Silasem a neustále vykřikovala.

O:   Napiš do bubliny, co křičela: 
O:   Co po několika dnech řekl Pavel zlému duchovi?

Když to Pavel řekl, zlý duch od ženy okamžitě odešel. Už nikdy nemohla věštit.

O:  Seřaď následující události v pořadí, ve kterém se staly. Použij číslice 1-4:

Pavel a Silas byli uvězněni.      

Páni otrokyně si uvědomili, že jim už nepřinese žádné peníze.

Úředníci je přikázali zbít holemi.

Pavel a Silas byli dovlečeni na náměstí a obviněni z pobouření města.

O:  Doplň chybějící písmena (a, e, i, y, o, u). Zjistíš, co žalářník udělal s Pavlem a Silasem:

Z ___ vř ___ l    j ___  d ___  c ___ l ___,  d ___l  j ___m n ___h___  d___  kl___d___.

O:  V kolik hodin se Pavel se Silasem modlili? Domaluj na hodiny ručičky:
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O:   Co ještě dělali ve vězení? Zaškrtni správné odpovědi:

Spali.

Navzájem se utěšovali.

Sténali bolestmi.

Zpěvem chválili Boha.

O:   Co se stalo potom? Zakroužkuj správný obrázek:

Žalářník se chtěl zabít, protože si myslel, že mu vězňové utekli.

O:   Co na něj Pavel zakřičel? Zjistíš to, když rozluštíš slova:

E N Ž J U U L B I                             IS!       CH V I Š I N               S EM J      UT!

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___

O:   Co žalářník udělal, když to slyšel? Přečti si 29. verš a ODPOVĚZ VLASTNÍMI SLOVY:

O:   Dokonči slova a zjistíš, na co se potom žalářník zeptal:

Co mám dělat, abych byl spasen?Co mám dělat, abych byl spasen?
O:   Vypiš klíčový verš a budeš znát Pavlovu a Silasovu odpověď:

Té noci žalářník i celá jeho rodina uvěřili v Pána Ježíše a stali se křesťany.

O:   Co udělali, aby ukázali, že se jejich životy opravdu změnily?

To měl ale žalářník noc, že? Určitě nikdy nezapomněl na to, jak byl zachráněn té noci, kdy došlo k zemětřesení. 
A co Ty? Jsi zachráněn/a? Jestli ano, pak určitě chápeš, jak tehdy v noci žalářníkovi bylo.
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Lidé dnes cestují snadno a rychle, a to z mnoha důvodů. Někteří kvůli práci, jiní jezdí 
na dovolenou nebo na návštěvy k přátelům. My se nyní dovíme něco o Pavlovi a jeho 
přátelích, kteří jeli do dalších evropských měst kázat evangelium. Po odjezdu z Filip 
navštívili řadu měst včetně Tesaloniky.

O:   Přečti si 10. verš a napiš na mapu a do rámečku, jaké další město navštívili:

                           
O:   Do „otevřené Bible“ napiš dvě věci, které lidi z tohoto města začali dělat, když uslyšeli Pavla 
kázat v synagoze. Je to pro nás všechny dobrý příklad:

Mnoho lidí uvěřilo, ale Pavel musel přesto odejít kvůli Židům,
kteří přišli z Tesaloniky a podněcovali lid proti nim.

O:   Vypiš počáteční písmeno každého obrázku. Zjistíš tak, do kterého města se vydali. Šli do ...

 

   

Když Pavel čekal na Timotea a Silase, až se k němu přidají, procházel se městem.

O:   Jak Pavel reagoval, když viděl, kolik model a bůžků se ve městě vyskytuje?

O:    Doplň do následujícího odstavce chybějící slova:

Pavel si nemohl nechat evangelium Ježíše Krista pro sebe, a tak o něm začal hovořit s …………….……...............................................

..........................………. v synagoze a s lidmi na …………................................….…......................... Vyptávali se ho také …………….…........................

a ……………...................................……………. filozofové, protože Pavel jim kázal o …………….…...............................  a o .........................................
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Učitelé a filozofové pak vzali Pavla na místo zvané Areopag, na kterém se obvykle diskutovalo 
o všelijakých tématech. Chtěli se dozvědět víc o Pavlovu novém učení. Pavel hned v úvodu své řeči 
mluvil o oltáři, který viděl v Athénách.

O:  Co bylo na oltáři napsané? (23. verš):

Potom Pavel vysvětlil, kým Bůh je.

O:  Označ následující tvrzení jako P (pravdivá) nebo N (nepravdivá):

Bůh stvořil svět a všechno, co je v něm.

Bůh žije v chrámech, které postavili lidé.

Bůh je ze zlata, stříbra nebo kamene.

Bůh bude jednoho dne soudit celý svět.

O:  Vypiš klíčový verš:

O:  O kom Bůh řekl, že bude soudit svět? Přečti si 31. verš a zakroužkuj 
správnou odpověď:

Alexandr Veliký   Cézar    Pán Ježíš Kristus

O:  Pavel mluvil o zmrtvýchvstání. Jaké byly dvě první reakce?

Objevila se tam však ještě třetí reakce - několik lidí uvěřilo a stali se křesťany. 
A jaká je Tvoje reakce? Připomeňme si, že věříš-li v živého Pána Ježíše, nebudeš za své 
hříchy souzený/á. Bůh chce, abys nyní uposlechl/a jeho příkaz činit pokání. Pokud poslechneš, Bůh Tě 
ochrání od trestu, který si za své hříchy zasloužíš.
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