
1. LEKCE:  Pavlova dobrodružství 

                       Sdílet se s ostatními

V minulé lekci byl Pavel ve starověkém městě Athénách. V dnešním 
biblickém úryvku dorazil na své druhé misijní cestě do dalšího 
velikého města.

O:   Zaškrtni správný název města:

 Korint   Alexandrie              Řím

                                                                                                    
Když tam dorazil, spřátelil se s jedním mužem a jeho ženou. Zůstal u nich a pracoval s nimi.

O:   KŘÍŽOVKA:

Svisle:
1. Jméno císaře, který vyhnal všechny Židy z Říma.
2. Jméno manželky Pavlova přítele
3. Místo narození jejího muže

Vodorovně:
4. Vyráběl to Pavel i jeho přítel.
5. Země, ze které přítel s manželkou přišli.
6. Jméno toho muže
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Každý týden Pavel mluvil o evangeliu Ježíše Krista.

O:   Kam Pavel každý týden chodil?

Jaký den v týdnu to byl?

Ke komu hovořil?

Jakmile se k Pavlovi jeho přátelé - misionáři - opět přidali, věnoval se Pavel už jen kázání Židům.

O:    Přehoď pár písmenek a zjistíš jména jeho dvou přátel - misionářů:

Pavel velmi rád mluvil o své víře, ale mnoho Židů to nechtělo slyšet. Proto 
jim řekl, že odchází k pohanům (k lidem nežidovského původu). Odešel ze 
synagogy a začal kázat hned ve vedlejším domě!

O:   Napiš pod dům jméno jeho majitele:

Když Pavel kázal, představený synagogy uvěřil a stal se  křesťanem.

O:   Spoj ruku se jménem představeného synagogy:

                                    GALLIO  KRISPUS JUSTUS  KLAUDIUS

O:   Co udělalo mnoho Korinťanů, když slyšelo o Pánu Ježíši? Napiš ANO do správných rámečků:

Vysmáli se Pavlovi.   Uvěřili.    Nechali se pokřtít.  Vyhnali Pavla.

Jedné noci měl Pavel vidění, ve kterém k němu sám Bůh mluvil.

O:   Přečti si klíčový verš a podtrhni dvě věci, které mu Bůh řekl:

„Vrať se do Athén.“       „Neboj se.“       „Nikdo ti neublíží.“      „Já jsem s tebou.“       „Budeš pro mě trpět.“

Pán Bůh řekl Pavlovi, že se mnoho Korinťanů stane křesťany. Chtěl Pavla povzbudit, aby neustával 
v hlásání evangelia.

O:   Jak dlouho tam zůstal? Zaškrtni správnou odpověď:
1 rok a 4 měsíce                2 roky a 3 měsíce            1 rok a 6 měsíců

Je důležité, abychom s ostatními mluvili o naší víře v Pána Ježíše. Říkáme tomu, že vydáváme svědectví. 
Jestli jsi křesťan/ka a přijal/a jsi od Boha odpuštění svých hříchů, popros ho, aby Ti pomohl mluvit o evangeliu Ježíše 
Krista s tvými přáteli a rodinou.
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Už sis někdy říkal/a: „Proč se tohle vždycky stane mně?“ Třeba si Tě vždycky dobírali 
ve škole nebo jsi už mockrát  přišel/šla k úrazu. Možná, že se takhle cítil i Pavel, protože 
jeho nepřátelé ho často napadali. Zástup Židů ho zajal v chrámu v Jeruzalémě. 

Kdyby římští vojáci rychle nezasáhli, byl by roztrhán na kusy. Kvůli jeho bezpečí ho zavedli do své pevnosti. Ale Židé 
ho chtěli za každou cenu zabít. Další noc před Pavlem stanul sám Pán a povzbudil ho. Nyní si v Bibli přečti, co následovalo:

O:    Napiš, co Pán Ježíš řekl:

Nyní Pavel věděl, že to má Pán pod kontrolou. Skupina Židů se dalšího dne sešla a rozhodla, že Pavla zabijí.
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O:   Zakroužkuj dvě věci, o kterých řekli, že je nebudou dělat, dokud Pavla nezabijí:

O:   Napiš na nůž, kolik jich připravovalo toto spiknutí:

  více než                                                             mužů

O:  Podtrhni větu, která správně popisuje, jak Pavla chtěli zabít:
án měl pro tohoto muže zvláštní úkol.án měl pro tohoto muže zvláštní úko
Chtěli napadnout pevnost a zabít ho.                                Chtěli ho přepadnout na cestě k výslechu.
                          Chtěli mu otrávit jídlo a pití.

O:  Kdo se o těchto úkladech doslechl?
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Když se to Pavel dověděl, poslal mladíka k veliteli. Velitel pak nařídil, aby vojenský oddíl odvedl Pavla do Cesareje, 
kde bude v bezpečí.

O:   Z kolika vojáků se oddíl skládal? Odpověz A (ano) nebo N (ne):

   200 vojáků

   60 jezdců

   300 pěšáků

   85 šermířů

O:   Napiš do rámečku jméno prokurátora, ke kterému byl Pavel poslán:

Za dalších pět dnů se musel Pavel opět obhajovat.

O:    Podívej se na Skutky 24,22. Prokurátor chtěl s rozhodnutím počkat ještě na někoho dalšího. 

Kdo to byl?    Jakou měl hodnost?

Prokurátor a jeho žena si nechali Pavla zavolat.

O:   Odpověz A (ano) nebo N (ne) na následující tvrzení o jejich rozhovoru:

Pavel mluvil o víře v Ježíše Krista.  

Mluvil o budoucím soudu.

Felix uvěřil a byl pokřtěn.

I později spolu hovořili, nicméně Felix nelitoval svých hříchů ani neuvěřil. Nechal Pavla ve vězení, protože se chtěl 
zalíbit Židům. Po dvou letech Felixe vystřídal nový prokurátor.

O:   Napiš na klíč jméno nového prokurátora:

O:   Zde vypiš klíčový verš:

Pavel nerozuměl všemu, co se dělo. Přesto věděl, že se o něho sám Bůh stará a že Boží zaslíbení jsou pravdivá. 
Tajemství Pavlovy jistoty spočívá v tom, že zcela důvěřoval Pánu. Už jsi někdy měl/a příležitost důvěřovat Pánu 
Ježíši, že Tě z něčeho zachrání? Zakoušíš každý den jeho pomoc a přítomnost? Důvěřovat Pánu Ježíši jako Spasiteli 
a Příteli znamená, že budeš moct čelit všem těžkostem a problémům, které Tě v životě potkají, a přitom budeš vědět, 
že to má Pán Ježíš všechno pod kontrolou, přestože se Ti bude chvílemi zdát, že to tak není. 
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Skutky 25, 13-22
V tomto biblickém úryvku povídá prokurátor Festus králi Agrippovi 
o Pavlově případu. Agrippa poté žádá, aby mohl Pavla sám slyšet.

Skutky 26, 13-32
V tomto úryvku se Pavel před králem Agrippou obhajuje.

O prázdninách možná navštěvuješ své příbuzné. Všichni se Tě ptají, 
jak to jde ve škole a když už to opakuješ potřetí, říkáš si: „Kolikrát 
to budu muset ještě říkat?“ Možná že takto se cítil i Pavel, který se 
už po několikáté musel obhajovat u různých soudů. Pavlovi to ale 
nevadilo. Rád využíval každou příležitost povědět někomu o Pánu 
Ježíši.

O:   Doplň osmisměrku:

1. Kdo řekl o Pavlovi, že šílí ve Sk 26,24? __ __ __
2. Jiné slovo pro „šílenec“. B _ _ _ _ _
3. Kdo Pavla v chrámu zajal? (Sk 26,21)
4. Kdo nechal Pavla ve vězení? (Sk 25,14)
5. Kde byl Pavel obviněný? (Sk 25,15)
6. Jak se Pánu Ježíši či Mesiáši také někdy říká?
7. Kdo vždy umožnil spravedlivý soud? (Sk 25,16)
8. Jak se jmenoval král, který přijel na návštěvu?
9. Kdo se modlil za krále, aby se stal křesťanem?
10. Kdo krále doprovázel?

O:   Vypiš zbylá písmena (zleva doprava, řádek po řádku) a zjistíš, o čem Pavel s králem
Agrippou mluvil:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __
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O:  Podle klíčového verše urči, zda-li jsou následující tvrzení pravdivá (P) či nepravdivá (N):

Bůh pomohl Pavlovi svědčit.

Pavel svědčil jen důležitým lidem.

O:   Co Festus řekl Pavlovi, když ho slyšel mluvit?

O:   Doplň křížovku podle nápověd (např. „e“ (4,2) znamená 4 vodorovně, 2 nahoru). 
       Až správně doplníš všechna písmena, zjistíš, co řekl Pavel králi Agrippovi:

e: (4,2)
ě: (2,1)
í: (2,3) (4,1)
m: (3,3)
ř: (3,1)
š: (5,1)
v: (1,3) (1,1)
ž: (3,2)

Jaká je Tvoje odpověď na takovou otázku: „Věříš?“ Odložíš odpověď stejně jako Felix
(Sk 24,25)? Anebo... si stejně jako Festus v tomto biblickém úryvku myslíš, že jen šílenci 
se stávají křesťany? Nebo jsi snad téměř přesvědčen/á stejně jako král Agrippa, ale 
ještě jsi nezačal/a Pánu Ježíši důvěřovat? Všichni tito muži měli skvělou příležitost, 
aby uvěřili v Pána Ježíše a bylo jim odpuštěno. Je smutné, že propásli ten okamžik, kdy 
mohli vyznat, že Pán Ježíš je jejich Spasitelem. Dej si pozor, aby se Ti to také nestalo. 
Abys nepropásl/a tu jedinečnou příležitost vyznat, že Ježíš Kristus je Tvým Pánem a 
Spasitelem. Buď radši jako Pavel, který na svoji otázku odpověděl takto:

 „Vím, komu jsem uvěřil.“ (2. Tim 1,12)
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Jestli si chceš užít Pavlova dobrodružství až do konce, přečti si 27. a 28. kapitolu 
celou. Už ses někdy ocitl/a v těžké situaci? Bál/a ses, měl/a strach nebo starosti? 
Pavel odevzdal vždy všechno Pánu Ježíši a nechal ho, aby řídil jeho život. Když to tak 
uděláme i my a necháme Pána Ježíše řídit náš život, nezbaví nás sice našich starostí, ale pomůže nám se s nimi 
vypořádat.

O:   Bouře se přihnala, když minuli ostrov zvaný: (13. verš)   

                           

O:   Najdi dvě věci, které neviděli mnoho dní:

O:   Vypiš zbylá písmena. Dozvíš se, jak se v bouři cítili:

   

Pavel na lodi všechny povzbudil zvláštním vzkazem od samotného Boha.

O:   Přečti si Sk 27,24 a VLASTNÍMI SLOVY popiš, co jim sám Bůh vzkázal:

O:    Vypiš klíčový verš a ZAKROUŽKUJ slovo, kterým Pavel vyjádřil svou velkou důvěru, že je sám 
Bůh zachrání a splní tak svůj slib:
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Poté, co Bůh promluvil k Pavlovi, vybídl Pavel všechny na lodi, aby se najedli. (Sk 27, 33-44)

O:  Odpověz, jsou-li tato tvrzení pravdivá (P) či nepravdivá (N):
Pavel vzdal díky Bohu za chléb.

Muži byli potom smutní a rozhněvaní.

Důstojník chtěl Pavlovi zachránit život.

Všichni se bezpečně dostali na břeh.

O:   Jak se jmenoval ostrov, na kterém ztroskotali?
Domorodci se k nim chovali velmi přátelsky a zapálili pro ně oheň, protože bylo chladno 
a pršelo.

O:  Namaluj na obrázek, co Pavlovi viselo na ruce:

O:  Co se stalo potom? Zakroužkuj správnou odpověď:

Zemřel.         Nic.         Otekla mu ruka.         Velmi onemocněl.

O:  Napiš počáteční písmena obrázků. Zjistíš, kdo se o Pavla na ostrově staral:

O:  Napiš do kalendáře, kolik dní u něho Pavel zůstal:

O:  Vyškrtni špatné odpovědi. Zjistíš, co se stalo u Publia doma: 
Publiův syn / otec / žena  ležel/a
s horečkou / zlomenou nohou / bolestmi hlavy,
a tak Pavel křičel/ brečel/ modlil se, položil na něj/ní ruce a uzdravil ho/ji. 

Po třech měsících Pavel pokračoval ve své cestě do Říma. Byl tam stále vězněm, ale 
uvězněn byl ve vlastním domě, kde mohl přijímat návštěvy. Když si přečteš úplně 
poslední verš Skutků apoštolů, uvidíš, co Pavel dělal. Ano, do samého konce svého života 
říkal lidem o svém Spasiteli, o Ježíši Kristu. Ještě jednou si připomeňme, že Pavel zcela 
věřil Pánu Ježíši i v těch nejtěžších situacích. Věděl, že ho Pán Ježíš nikdy neopustí. 
Když budeš jako Pavel důvěřovat Pánu Ježíši, odpustí Ti tvé hříchy a pomůže v každé situaci. 
Nikdy Tě neopustí.
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