
1. LEKCE:  Pavlova  dobrodružství  -Pronásledovatel 

biblické příběhy pro starší žáky

  PoznejBibli

A9

 / 2

PŘEČTI SI:
Skutky 9,1-19

KLÍČOVÝ VERŠ:
2.  Korintským  5,17

 
  

 /                1

Vyplň následující údaje:  
Věk:
Datum narození:
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Adresa:

Vedoucí skupiny:

1.

Šikanoval Tě někdy někdo ve škole? Co si myslíš o šikaně
a těch, kdo někoho šikanují? Jistě bys nečekal/a,  že  si  Bůh  použije  takového  člověka  pro  své  dílo. 
Může to vypadat zvláštně,  ale Bůh použil právě takového člověka, aby  lidem říkal  o  Pánu  Ježíši. 
Jak to udělal? Úplně změnil jeho život!

O:   Vypiš klíčový verš:

Tento muž byl mladý Žid a jmenoval se Saul. (Později bylo jeho jméno změněno na Pavel.) Pevně věřil, 
že se Bohu zalíbí, když bude šikanovat (nebo pronásledovat) následovníky Pána Ježíše. Židovští vůdci 
mu dali svolení, aby je zatýkal a posílal do vězení.

O:   Napiš na směrovku jméno města, kam směřoval, a vedle připiš důvod jeho cesty:

                                                                                                        
       Když byl Saul už skoro u cíle, něco se stalo.

O:   Odpověz ANO  (A) nebo NE (N):

Saul se otočil.            Saul uviděl světlo z nebe, které bylo všude kolem.           

Saul padl na zem a uslyšel hlas.                  Saul omdlel.

O:   Zakroužkuj slovo, které Pán Ježíš použil, aby popsal, jak se k němu Pavel chová:

   pronásledování   blahořečení
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Saul si myslel, že Pán Ježíš byl jen obyčejný člověk, který zemřel. Teprve teď zjistil, že žije. To ho přesvědčilo, 
že Ježíš je opravdu Boží Syn. Když Saul vstal, byl slepý. Jeho společníci ho museli do Damašku dovést 
za ruku.

O:   Jak dlouho byl Saul slepý? Spoj ukazováček se správným políčkem:

                                                                                 3 hodiny

            3 týdny

                                                                                 3 dny  
                                                  

O:   Jak se jmenoval učedník, ke kterému mluvil Pán Ježíš o Saulovi ve vidění? 
       Doplň písmenka a dozvíš se to: 

Pán měl pro tohoto muže zvláštní úkol.

O:   Doplň chybějící písmena (a,e,i,o,u) a zjistíš, co to bylo:

„Vst ___ ň   ___  jd___  d____  ___lic___    zv___n ___  Př___m___.
 
V J___d___v___   d___m___  n___jd___š  S___ul___  z  T___rs___.”

O:   Přehoď písmenka a zjistíš, co Saul dělal ve chvíli, kdy přišel Ananiáš:

d o l l i m e s   ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ 

O:   Napiš svými slovy, proč se Ananiáš nejprve zdráhal jít za Saulem:

Bůh změnil Saulův život a připravoval ho na zvláštní misii.

O:   Vypiš z 15. verše, ke komu měl Saul jít:

pron Pán měl pro tohoto muže zvláštní úkol.
 Pán měl pro tohoto muže zvláštní úkol.
O:   Zakroužkuj slovo, které použil Ananiáš, když pozdravil Saula:

                příteli                                            nepříteli                                           bratře

Když Bůh může učinit nového člověka z osoby, jakou byl Saul, může učinit totéž i s Tebou.
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Už jsi slyšel/a rčení: „Starého psa novým kouskům nenaučíš?“ Používáme ho k popisu 
někoho, kdo se nedokáže změnit. Tohle si každý myslel i o Saulovi, ale Bůh ho změnil. 
Nyní chtěl Saul říkat každému o Pánu Ježíši.

O:   Kde Židé uctívali Boha v Saulově době? Podtrhni správnou odpověď:

kostely     synagogy     paláce                                                                               3                                                   

O:   Co Saul kázal všem lidem? Rozlušti písmena a dostaneš správnou odpověď:

  ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ /
   ŠÍŽEJ /            EJ /         ŽÍOB /              NYS
Lidé, kteří ho slyšeli, byli velice překvapeni.

O:   Napiš do bubliny první věc, 
kterou řekli:

Saul mluvil tak dobře, že mu nikdo nedokázal odporovat. Mnoho Židů ho nenávidělo, dokonce vymysleli tajný 
plán.

O:   Rozšifruj zprávu a zjistíš, o jaký plán šlo. Změň každé písmenko na písmeno, které jej v abecedě 
následuje (písmena s háčkem a “ch” nejsou v klíči zahrnuta):

a je b  b je c  c je d  d je e  x je y  y je z  z je a    a tak dále.

Atcdld                   gkhczs                        ldrsrjd                               
____ ____ ____ ____ ____ ____ /____ ____ ____ ____ ____ ____/____ ____ ____ ____ ____ ____ ____/

aqzmx                          z         
____ ____ ____ ____ ____ /____       O:   Dokresli obrázek, aby bylo vidět, jak Saul utekl z města:

yzahidld                                                       gn.
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ /____ ____.                 

Den a noc Židé hlídali městské brány, 
aby Saul nemohl utéct.

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

                příteli                                            nepříteli                       
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                                                                                                                                        VÍTEJTE V
O:   Kam odešel Saul po svém útěku?                                    
       Napiš odpověď na ceduli:    

O:   Přivítali tam Saula srdečně? Odpověz ano (A) nebo ne (N) na následující věty:

Učedníci byli šťastní, že ho vidí.

Učedníci se ho báli.

Učedníci nevěřili, že se Saul stal následovníkem Ježíše.

O:   Kdo se spřátelil se Saulem a přivedl ho k apoštolům? Jeho jméno je ukryto v obrázku.

O:   Vypiš verš, který říká, co vypověděl o Saulovi a co změnilo jejich názor:

O:  Netrvalo dlouho a Saul čelil dalším problémům. Jaké to byly problémy? Viz 29. verš:

O:  Kam poslali Saula jeho křesťanští přátelé, aby ho ukryli před nebezpečím?
Napiš vždy první písmenko slova:

Saul se nikdy nestyděl mluvit o Pánu Ježíši,
ačkoliv měl vždy mnoho problémů a lidé
se ho dokonce snažili zabít.

O:  Vypiš klíčový verš. Saul tomu věřil a kázal o tom, kamkoliv šel:
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O několik let později se Saul a Barnabáš opět sešli v Antiochii, ve velkém městě daleko
od Jeruzaléma. Zde uvěřilo v Pána Ježíše mnoho lidí a poprvé v historii byli nazváni jako
 „křesťané“. Křesťan je ten, kdo věří v Pána Ježíše jako svého Spasitele a následuje ho.

O:   S pomocí biblického úryvku doplň jména proroků a učitelů církve v Antiochii:

O:   Co dělali tito muži, když k nim promluvil Duch Svatý? Odpověz A (ano) nebo N (ne):

Uctívali Pána. 

Rozmlouvali mezi sebou. 

Postili se (určitou dobu nic nejedli). 

O:   Vypiš, co jim řekl Duch Svatý:

Brzy byli muži, které si Bůh zvolil, na palubě lodi. 
Ta je vezla na ostrov Kypr. Bylo to místo, 
kde se narodil Barnabáš.
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O:   Vyřeš tajenku a zjistíš, co udělali Saul a Barnabáš, když přijeli do Salaminy:

O:   V křížovce jsou použita slova z biblického úryvku:

1. Jméno muže, který byl oddělen spolu s Pavlem pro Boží dílo.
2. Ostrov, kam připluli ze Seleukie.
3. Setkali se s mužem, který se jmenoval Sergius ...
4. Jméno falešného proroka.
5. Člověk, který byl s Pavlem a Barnabášem jako pomocník.
6. Jméno čaroděje (8. verš)

O:   Co řekl Saul, že se stane Elymasovi za jeho podlosti? (11. verš)

O:   Podívej se na 11. a 12. verš a popiš, co se dále stalo s:

                                 Elymasem       Sergiem Pavlem

Než Saul s Barnabášem odjeli z Kypru, slyšelo evangelium mnoho lidí. Někteří, jako Elymas, ho odmítli, 
ale jiní, jako Sergius Pavel, mu uvěřili (viz klíčový verš) a stali se křesťany.

Jaká je Tvoje odpověď na dobrou zprávu o Pánu Ježíši?

židovských
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Proč dospělí stráví tolik času čtením novin a sledováním zpráv? Protože chtějí vědět
o důležitých událostech ve světě. Noviny a televize dokáží šířit zprávy velice rychle. 
Saul, nyní zvaný Pavel (viz Skutky 13,9), a Barnabáš, měli velmi vzrušující zprávu. Říká se jí evangelium 
(dobrá                zpráva o Ježíši Kristu).

O:   Kdyby psali do novin, jaký by byl asi nadpis? Dopiš chybějící písmena (a, á, e, ě, i, í, o, u):

Uv ___ ř    v    P___ n ___    J ___ ž ___ š ___   ___    b ___ d ___ š   sp ___ s ___n.

                           
O:   Kde kázal Pavel? Zakroužkuj správnou odpověď:

SYNAGOGA   ULICE   KOSTEL

O:   Odpověz A (ano) nebo N (ne). Když skončilo shromáždění, lidé:

na ně rozzlobeně křičeli. 

je pozvali, aby mluvili znovu příští sobotu. 

jim řekli, aby opustili město. 

Mnoho Židů bylo tak zaujalo tím, co slyšeli, že šli za Pavlem a Barnabášem.

O:   Zpřeházej písmenka. Dozvíš se, co jim Pavel a Barnabáš řekli:

t ž D r e /              e s /         ž í o B /                  l i m i s o t.

___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /

Židy velmi zajímalo, co Pavel kázal. On je povzbuzoval, aby zcela přijali zvěst o Pánu Ježíši.

O:    Kdo si přišel následující sobotu poslechnout kázání Pavla a Barnabáše? Zaškrtni správnou 
odpověď:

NIKDO     PÁR LIDÍ    SKORO CELÉ MĚSTO
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O:  Když Židé uviděli zástup (mnozí lidé ze zástupu byli pohané), co pocítili? Vyškrtni 
špatnou odpověď:
             RADOST A POTĚŠENÍ   /  ZÁVIST A ŽÁRLIVOST

Pavel a Barnabáš si byli jisti, že Boží dobrá zpráva je pro každého.

O:  Jak reagovali pohané na zvěst, že Bůh chce spasit každého člověka?

O:  Vypiš klíčový verš. Mluví o tom, co se stalo, když Pavel a Barnabáš kázali 
dobrou zprávu o Ježíši:

       

Stejně je tomu i dnes - lidé ve městě byli rozděleni podle svých reakcí na evangelium. 
Není smutné, že se nevěřící Židé, jako například Elymas z předchozí lekce, snažili zabránit ostatním 
lidem přijít k víře?

O:  Podívej se na 50. verš a napiš svými slovy tři věci, které Židé zapříčinili:

O:  Co pak udělal Pavel s Barnabášem? Podtrhni správnou odpověď:

POTŘÁSLI SI RUKAMA HÁZELI NA ŽIDY KAMENÍ     SETŘÁSLI PRACH ZE SVÝCH NOHOU

O:  Kam odešli? Napiš správnou odpověď
       na ukazatel směru:

O:  Čím byli učedníci naplněni?

I když učedníci (věřící) žili ve městě, kde měli spoustu nepřátel, věděli, že Bůh je s nimi.
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