odpoví správnì, jde se støídat do støedu kruhu. Pokud je
odpovìï patná, hráè v kruhu zùstává dalí kolo.

Pavel  Pronásledovatel a kazatel
Lekce 1  Obrácení
Hra na úvod
Posilnìní smyslù
Pøineste si s sebou nìkolik pøedmìtù, které vydávají
odliné zvuky (zvonek, zip, cvakací propiska, nafouknutý
balónek, z kterého upoutíte vzduch, ) Pøedmìty jetì
pøed pøíchodem dìtí ukryjte, aby je nevidìly. Po pøíchodu
dìtí je usaïte do kruhu a kadému zavate oèi átkem.
Vysvìtlete, e budou poslouchat rùzné zvuky a hádat, o
jakou vìc se jedná. Hru pak zakonèete odkazem na dnení
lekci o mui, který se ve chvíli, kdy ho Pán Bùh oslepil,
musel spolehnout na své dalí smysly.
Obmìna. Ve velké skupinì dìtí zvolte nìkolik
dobrovolníkù, které polete za dveøe. Odtamtud budou
postupnì pøivádìni se zavázanýma oèima do místnosti,
kde budou hádat pøedmìty.

Opakovací otázky k lekci:
1. Oè Saul poádal veleknìze? (O dopisy, které mu
umoòovaly uvìznit køesany v Damaku.)
2. Co zpùsobilo, e se Saul stal Boím nepøítelem? (Fakt,
e se narodil jako høíník.)
3. S kým se Saul setkal cestou do Damaku? (S Pánem
Jeíem Kristem.)
4. Co podle Pána Jeíe Saul dìlal? (Pronásledoval ho.)
5. Jak Saul oslovoval Jeíe, kdy se s ním setkal? (Pane.)
6. Proè Saula museli do Damaku vést? (Byl slepý.)
7. Èím jsi, kdy jsi v Kristu? (Novým stvoøením.)
8. Co dìlal Saul celé tøi dny po pøíchodu do Damaku?
(Modlil se.)
9. Proè se Ananiá bál, kdy mu Pán øekl, aby navtívil
Saula? (Ananiá vìdìl, e Saul pronásleduje køesany.)
10. Proè Ananiá oslovil Saula bratøe? (Saul byl teï
køesanem a èlenem Boí rodiny.)
11. Kdo z tebe mùe udìlat nového èlovìka? (Pán Jeí
Kristus.)
12. Jak se idé v Damaku dozvìdìli o Saulovì promìnì?
(Saul el a kázal.)

Mini lekce pro pøedkoláky
Zmìna barev
Pøineste s sebou pìt hrníèkù, pìt rùzných
potravinových barev a láhev s vodou. Nechte dìti, aby
obsah sáèkù s barvami nasypaly do jednotlivých hrníèkù.
Ale tak, aby barvièky nepomíchaly! Poté, co bude pìt
barev v rùzných hrníècích, nechte dìti pøidat k barvám
èistou vodu. Proè voda zmìnila barvu? Vysvìtlete, e Pán
Jeí mìní nae srdce a promìòuje nás tak, jako barvièky
promìnily vodu. Navnaïte dìti, e v dnení lekci uslyí o
mui, kterého Pán Bùh dramatickým zpùsobem zmìnil.

Modlitební aktivita na závìr
Modli se za své nepøátele
Usednìte s dìtmi do skupinky, dejte jim prázdné
lísteèky a tuky a povzbuïte je, a pøemýlí, kdo je v jejich
ivotì takovým Saulem (Pøed jeho obrácením.) Jméno
dotyèného si mohou napsat na lísteèky. Není nutné, aby
ta jména dìti psaly celá, staèí spoluaèka, sousedka apod.
Závìrem si udìlejte modlitební chvilku a nechte dìti, a
se za nepøátele ve svém okolí modlí, a u nahlas èi
v duchu, aby Pán Bùh promìnil jejich ivoty stejnì, jako to
udìlal se Saulem.

Ver k zapamatování
Kdo je v Kristu, je nové stvoøení. Co je staré, pominulo,
hle, je tu nové! 2. list Korintským 5:17
Poté, co si spolu s dìtmi ver projdete, vysvìtlíte
obtíná slova a nìkolikrát jej spolu pøeètete, mùete k jeho
procvièení pouít následující jednoduchou aktivitu.

Co si dìti vezmou domù
Slepé brýle
Vytisknìte pro kadé dítì kopii slepých brýlí. Dìti si
brýle mohou rùznì ozdobit. Brýle vystøihnìte a slepte
jednotlivé èásti k sobì, tak aby si je dìti mohly nasadit.
Vysvìtlete dìtem, e tyto slepé brýle jim budou
pøipomínat Saulovu promìnu, kterou proel, kdy zaèal
následovat Pána Jeíe.

Poli to dál
Pøipravte si pìnový míèek (takový, s jakým se hraje
tzv. soft tenis). Vysvìtlete, e podobnì jako mìkký míèek
do sebe snadno nasákne vodu, tak chcete, aby vae srdce
i mysl nasakovaly Boí slovo. Usaïte se spolu s dìtmi
do kruhu. Vy, kdo máte míèek v ruce, øeknìte první slovo
vere, balonek pøedejte dítìti po pravici. To zopakuje první
slovo vere, øekne druhé slovo a míèek opìt pøedává hráèi
po pravici. Ten zopakuje první a druhé slovo vere, doplní
tøetí takto hra pokraèuje, dokud nebude øeèený celý ver.

Pracovní list
Bluditì
Pøipravte si pro kadé dítì ve skupinì kopii bluditì.
Dìti musí najít správnou cestu labyrintem a posbírat
písmenka, která utvoøí tajenku. (Saul lituje høíchù a èiní
radikální zmìnu.)

Opakovací hra
Postavte dìti do kruhu. Vyberte jedno z dìtí, aby se
postavilo do støedu kruhu a oèi mu zavate átkem.
Oslepeným dobrovolníkem nìkolikrát otoète dokola,
zatímco dìti v kruhu budou øíkat, Saule, Saule, proè mì
pronásleduje? Pak dítì uprostøed kruhu zastavte. A
v místì, kde se zastaví, ukáe prstem pøed sebe a øekne,
Kdo jsi, Pane? Ten, na koho hráè v kruhu ukáe, musí
odpovìdìt na opakovací otázku z dnení lekce. Pokud

Zdroje:
http://www.liferkids.com/wpcontent/uploads/2012/07/2012
KonnectLesson12SaulsConversion.pdf
http://southfloridachurch.org/Kingdom_Kids/Q7/3rd%20%26%20
4th%20Grade/Q7U18L1%203%264.pdf
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Pokraèujte, dokud nezazní vechna slova vere
a nevystøídají se vechny dìti. Pak hru zopakujte bez
vizuální pomùcky s napsaným verem. Hru mùete hrát
také tak, e dìti rozdìlíte do týmù. Dìti soutìí na
rychlost, který tým jako první odøíká celý ver.
Obmìna: Na míèky napsat jednotlivá slova vere, rozházet
po místnosti, dìti se seøadí podle poøadí slov a hází do
koe s odøíkáváním slov vere.

Pavel  Pronásledovatel a kazatel
Lekce 2  Spiknutí a útìky
Mini lekce pro pøedkoláky
"Posilòován Bohem"
ÚP: Svou sílu hledejte u Pána.
Hraèky berou svou sílu z baterek, ale my máme sílu od
Pána Boba.
Pomùcky: hraèku na baterky, baterky, minci/bankovku
Pøed vyuèováním vyjmìte baterky z hraèky.

Kvíz
Kudy se vydat?
Vytisknìte a zvìtete mapu na papír formátu A3. Na
této mapì budou dva týmy vyznaèovat Pavlovu cestu,
kterou podnikl po svém návratu do Damaku. Jedno
drustvo pouívá èervený fix, druhé modrý fix. Cílem je
dostat se co nejdøíve na Kypr po stopách apotola Pavla.
Kdy dítì správnì odpoví na otázku, nakreslí úsek cesty k
nejbliímu dalímu místu.Vítìzí tým, který dorazí na Kypr
po správné cestì. Pokud jdou obì drustva po správné
cestì, vyhrává to, které se na Kypr dostane jako první.
(Správná cesta: Damaek  Jeruzalém  Cesarea  Tarsus
 Antiochie  Kypr)

Lekce:
Ahoj dìti! Dnes tu pro vás mám nìco vánì
bezvadného! Jediný problém je v tom, e nemùu pøijít
na to, jak to funguje? Podívejte se na hraèku a otoète ji.
Aha, u ten problém vidím, tady vespod je nìjaký otvor.
Vsadím se, e by se tam mìlo nìco dát, ale co? Dìti budou
pravdìpodobnì volat: Musí tam dát baterky!
Vytáhnìte minci neb bankovku, To jsem zvìdavá
jestli bude fungovat tohle. Dejte peníz do hraèky, zadìlejte
krytku a hraèku vyzkouejte. Spekulujte nad tím proè
hraèka nefunguje, pøípadnì mùete vyzkouet dát do
hraèky dalí pøedmìty. Koneènì vyslyte doporuèení dìtí
a pouijte baterky. Tak to je to, co jsme potøebovali
baterky! Teï u ta hraèka funguje skvìle! Pøedveïte
dìtem, jak funguje.
Víte, dìti, je to podobné jako s námi. Mùeme
vyzkouet celou øadu rùzných vìcí, které by nám pøinesly
opravdovou radost, ale nic z toho opravdovì nefunguje.
Mùeme zkouet peníze, hraèky, domácí mazlíèky a
mnoho dalích vìcí, ale nic nám nemùe pøinést takovou
radost, jakou nám dává Pán Bùh. Kdy pustíme Pána Boha
do naeho ivota a poprosíme Ho, aby nad naím ivotem
pøevzal kontrolu, nae ivoty dostanou smysl a cíl. A navíc?
Pán Bùh tu pro tebe bude vdy a nikdy Mu nedojdou
baterky!

Opakovací otázky k lekci:
1. Proè Pán Bùh poslal Saula do Arábie? (Aby ho nauèil
mnoha vìcem a pøipravil pro dalí ivot.)
2. Proè musel Saul uprchnout z Damaku? (idé ho chtìli
zabít.)
3. Jak Saul unikl z Damaku? (Spustili ho z mìstských
hradeb v koi.)
4. Proè køesané èasto procházejí utrpením? (Satan je
proti tomu, co dìlá Pán Bùh.)
5. Co Saulem otøáslo, kdy se setkal s vìøícími v
Jeruzalémì? (Fakt, e se ho báli.)
6. Kdo jim pomohl pochopit, e Saul je jejich bratrem?
(Barnabá.)
7. Jak øíkali vìøícím v Antiochii? (Køesané.)
8. Kdo øekl sboru (církvi) v Antiochii, aby vyslal Saula a
Barnabáe jako misionáøe? (Duch svatý.)
9. Koho pouil satan na Kypru, aby se pokusil zastavit
Boí práci? (Elymase.)
10. Co se Elymasovi stalo? (Oslepl.)
11. Co se stalo s místodrícím Kypru? (Uvìøil.)
12. Jak bys mohl povzbudit svého kamaráda, který trpí
kvùli tomu, e je køesanem? (Pán Bùh má vechno
pod kontrolou; utrpení pro Pána Jeíe je výsada.)

Zdroj:
http://www.kidssundayschool.com/Preschool/Objects/1obj
ect05.php
Uèení vere:
A vichni, kdo chtìjí zbonì ít v Kristu Jeíi,
zakusí pronásledování.
2. list Timoteovi 3,12
tafeta s koem
Pøedem si seeòte tyto vìci: malý prádelní ko, malý
míèek (Mùe být vyrobený z ponoky naplnìné fazolemi),
lepící pásku nebo køídu. Umístìte ko naproti zdi a lepící
páskou nebo køídou nakreslete v pøimìøené vzdálenosti
od koe èáru. Napite ver velkými písmeny tak, aby ho
dìti dobøe vidìly z místa, kde budou hrát. Pøed zaèátkem
samotné hry si s dìtmi ver pøeètìte a vysvìtlete. Mùete
dìtem klást otázky typu: Jak mùeme jednat podle
tohoto vere? nebo Jaká jsou v tomto veri
nejdùleitìjí slova? Po uèení vere seøaïte dìti za èárou
a nechte je házet míèkem do koe. Vdy, kdy se dítìti
podaøí trefit se do koe, musí øíct dalí slovo vere.
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Rozdejte dìtem jejich podepsané obálky. Vybídnìte je,
aby vybraly pohlednici nadepsanou, Pozdrav z Ikonia a
nechte je sledovat text, zatímco budete èíst. (Pøípadnì
vyberte zdatnìjího ètenáøe z øad dìtí.)
Po pøeètení pohlednice se u jednotlivých míst
zastavte, doplòte informaci o aplikaci ústøední pravdy,
zdùraznìte významné události, které se na daném místì
odehrály. Stejnì pak pokraèujte s dalími pohlednicemi,
a projdete vechny zastávky Pavlovy první misijní cesty.

Pavel  Pronásledovatel a kazatel
Lekce 3  Nesprávná identita
Aktivita pøed vyuèováním
Dìti si pøed lekcí pøipraví pohlednice, které budou
pouívat bìhem biblického pøíbìhu.
Pomùcky
Pro kadé dítì: lepidlo, pastelky, fixy, obálka, kopie
pohlednic
Pro uèitele: nùky

Uèení vere
Nestydím se za evangelium: je to moc Boí ke spasení
pro kadého, kdo vìøí  List Øímanùm 1:16

Pøíprava
Vystøihnìte pohlednice. Nepøehýbejte je. (Je dobré
kopírovat na výkres, pohledy více vydrí.)
Kadou sadu pohlednic umístìte do obálky. Udìlejte si
vzorovou sadu, kterou ukáete dìtem.

Poté, co si s dìtmi ver vyhledáte v Bibli, nìkolikrát
spoleènì pøeètete a vysvìtlíte dùleité pojmy, mùete
pouít následující aktivitu.
Pomùcky: dlouhý pruh papíru, páska, èerný fix

Instrukce
Po pøíchodu dìtí jim vysvìtlete, e dnes se budou uèit
o Pavlovì první misijní cestì. Øeknìte dìtem, e budou
vyrábìt ètveøici pohlednic, které budou pøedstavovat ètyøi
místa, kam Pavel se svým spolupracovníkem Barnabáem
cestovali. Tyto pohlednice pak budou pouívat bìhem
biblické lekce.
Rozdejte dìtem obálky, které jste si pøedem pøipravili,
lepidla a pastelky. Vyzvìte dìti, aby si pohlednice vytáhly
z obálek a vybarvily je.
Pomozte dìtem pøeloit pohledy v místì pøeruované
èáry a strany pak k sobì slepit tak, abyste vytvoøili zdání
skuteèné pohlednice, z jedné strany obrázek, z druhé text.
Ujistìte se, e si dìti své obálky podepsaly a pohlednice
do nich vrate.

Na jednu stranu papírového pruhu napite dnení ver,
na druhou stranu pak nápis Misijní cesta.
Pruh papíru polote na podlahu. Vysvìtlete dìtem, e
papír pøedstavuje misijní cestu. Papír polote textem vere
vzhùru. Seøaïte dìti na jednom konci cesty a vybídnìte
je, aby procházely jednotlivì podél cesty a odøíkávaly ver.
Poté, co se vechny dìti vystøídají, mohou si pro dalí kolo
vybrat pomocníka, stejnì jako mìl Pavel Barnabáe.
Aktivitu zopakujte ve dvojicích, nakonec pruh papíru
otoète textem vere dolù a nechte dìti trasu projít jetì
jednou a ver odøíkat zpamìti.
Kvíz
Kde je otázka?
Pro dìti ve vìku 9 a náctiletí, pro 10 a více hráèù
Napite nìkolik otázek na barevný papír a odpovìdi
napite na papír jiné barvy. Otázky i odpovìdi vystøihnìte
a rozdejte po jedné otázce nebo odpovìdi dìtem.
Hra zaèíná tím, e nìkteré z dìtí, které má kartièku
s odpovìdí, ji pøeète zbytku skupiny. Ten, kdo má
odpovídající otázku, by mìl zareagovat. Pokraèujte ve høe,
dokud nepospojujete vechny otázky i odpovìdi do
správných dvojic.

Tipy pro uèitele
Pøipravte si velkou nástìnku, kam pøipevnìte pohledy
z rùzných míst zemìkoule,aby je dìti vidìly.
Pøineste dìtem obrázky Kypru, Antiochie, Ikonia, Lystry a
Derbe z dnení doby.
Pouití obrázkù pøi vyuèování
Pøedem si pøipravte pohlednice, které jste dostali od
svých pøátel èi pøíbuzných.

Opakovací otázky k lekci:
1. Proè Pavel snáel utrpení, kdy procházel
nebezpeèným územím? (Aby povìdìl lidem o Pánu
Jeíi.)
2. Co Pavel vidìl, kdy se upøenì zadíval na chromého
mue? (Vidìl, e tento mu vìøí.)
3. Co Pavel tomuto mui øekl? (Postav se.)
4. Kdo chromého mue uzdravil? (Pán Bùh.)
5. Co si zástupy v Lystøe myslely o Pavlovi a Barnabáovi?
(e jsou to bohové v lidské podobì.)
6. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Jestlie mají
být lidé spaseni, musí
uvidìt zázraky; uslyet
evangelium; chodit do kostela. (Uslyet evangelium.)

Na úvod lekce navnaïte dìti, e dnením pøíbìhem
budou procházet za pomocí pohlednic. Ukate dìtem
pohledy, které jste si pøinesli z domu.
U jsi nìkdy psal a poslal pohled? Odkud to bylo? Komu
jsi psal?
Jaké rùzné vìci lidé na pohledy píou?
Pohled je rychlý zpùsob, jak zùstat bìhem cestování
v kontaktu se známými. Kdy nìkdo napíe pohled,
struènì v nìm popíe to nejdùleitìjí, co právì dìlá. Dnes
si budeme èíst pohlednice, které jsme obdreli z Pavlovy
a Barnabáovy misijní cesty. A právì z nich se o jejich
cestování dozvíme více
Poznamenejte, e text pohlednic není originálnì
psaný Pavlem, ale je napsaný podle Skutkù 13. a 14. kapitoly.
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7. Co udìlal knìz Diova chrámu? (Pøivedl býky s vìnci,
aby je Pavlovi a Barnabáovi obìtoval.)
8. Proè dav zaèal Pavla kamenovat? (Do Lystry pøili idé
a rozíøili o nìm li.)
9. Proè Pavla pohodili za mìstem? (Mysleli si, e je mrtvý.)
10. Co mùe udìlat pro to, aby lidé slyeli evangelium?
(Odpovìdi se budou liit. Napø. dát leták, vysvìtlit
evangelium pomocí Knihy beze slov, povìdìt, jak ses
stal køesanem, povzbudit lidi, aby si èetli Bibli, pozvat
nìjaké dítì do Klubu dobré nadìje atd.)
11. Co se stalo, kdy se vìøící shromádili kolem zbitého
Pavla?
12. (Vstal.)
13. Proè Pavel nepøestal po takové drsné zkuenosti
kázat? (Vìdìl, e lidé musí slyet evangelium, jestlie
mají být spaseni.)

Téma  Bùh nás zná
Pokud není dìtí velice málo a neznají se velmi dobøe,
mnoho hráèù neodpoví na vechno správnì. Bùh nás zná
skrz naskrz. Tohle vechno o kadém z nás ví. A ví toho
jetì víc  tak jako zná tatínek svoje dítì. Jsme Boí dìti
(viz Øímanùm 8,1516).
Uèení vere:
Vy vichni jste pøece skrze víru syny Boími
v Kristu Jeíi. List Galatským 3,26
Galatským 3:26
Pøed a Po
Vytisknìte kartièky s jednotlivými slovy biblického
vere. Pak kartièky po jedné zvedejte. dìti musí øíct slovo,
které výrazu na kartièce pøedchází a slovo, které
následuje. Pokraèujte, dokud nezazní vechna slova vere
a dìti budou schopny øíct celý ver zpamìti a správnì.

Pouité zdroje:
http://southfloridachurch.org/Kingdom_Kids/Q7/3rd%20%
26%204th%20Grade/Q7U18L2%203%264.pdf
52 ways how to teach Bible

Uèení Pavlových listù
Fotbálek
Na papír formátu A3 si vytisknìte pøedlohu
fotbalového høitì. Z kopie velikosti A4 vystøíhejte kopací
míèe, ty mùete pøedem vybarvit rùznými barvami. Bìhem
programu s dìtmi Pavlovy listy nejprve opakováním
memorujte. Pak dìtem rozdejte papírové míèe a na zeï
umístìte høitì. Ten, kdo bude zpamìti odøíkávat knihy,
jak jdou za sebou, bude mít zavázané oèi, pøípadnì se
postaví zády ke høiti. Svùj kopaèák pak umístí na herní
plochu do bodového pole, podle toho, kolik knih odøíkal
zpamìti.

Pavel  Pronásledovatel a kazatel
Lekce 4  Evangelium proniká do Evropy
Hra:
Kdo?
Pomùcky: Papír, tuky, klobouk nebo krabici.
Jak hru hrajeme
Kadému hráèi dejte dva papíry a tuku. Øeknìte jim,
aby na levou stranu jednoho papíru napsali èísla od jedné
do esti. Nikdo by nemìl vidìt druhým na papír.
A budete nahlas èíst následující otázky, budou si hráèi
zapisovat na papír vedle èísel svoje odpovìdi.
1. Jaké je tvoje nejoblíbenìjí jídlo?
2. Jakou barvu má nejradìji?
3. Jaký je tvùj nejoblíbenìjí televizní program?
4. Jaké zvíøe má nejradìji?
5. Jakého zpìváka nebo skupinu má nejradìji?
6. Jaký je tvùj nejvìtí koníèek?
Kadý se musí dole na papír podepsat, pøeloit papír na
polovinu a vloit jej do klobouku nebo do krabice.
Papíry v krabici protøepte, pak vyndejte namátkou jeden
papír a øeknìte: Hádejte, kdo má nejradi..."
1. To a to jídlo...
2. Tu a tu barvu... atd.
Vichni musí napsat, kdo to podle jejich názoru je.

Modli se, kdy je potøeba
Tato jednoduchá klidová aktivita v návaznosti na
dnení lekci pomùe mením dìtem pochopit, e se
mùeme modlit, kdykoliv potøebujeme.
Diskutujte s mladími dìti o mylence, e se mùeme
modlit, kdykoliv cítíme potøebu, kdekoliv jsme. Pán Bùh je
vdy pøipraven slyet a odpovìdìt na nae modlitby.
Nemusíme èekat na konkrétní hodinu, jako tøeba kdy
ráno vstaneme, kdy jdeme veèer do postele, pøed
jídlem a nemusíme ani èekat na to, kdy pøijdeme
v nedìli ráno do sboru. Pán Bùh je VDY dostupný. On
VDY slyí a VDY odpovídá.
Zde jsou nìkteré biblické ilustrace, které pøi tomto
tématu mùete pouít:
Pavel a Silas se modlí ve vìzení. (Skutky 16:2540)
Anna se modlí v chrámu. (1. Samuelova 1:118)
Nehemjá se modlí den a noc pøedtím, ne pøedstoupil
pøed krále. (Nehemjá 1)
Kvíz
Vytisknìte obrázek oválu/hlavy na papír velikosti A4.
Pro kadou skupinku jedna kopie. Za kadou správnì
zodpovìzenou otázku mùe daný tým dokreslit jeden rys
oblièeje. Jednotlivé symboly jsou vyznaèeny u otázek.
Vítìzí drustvo, které jako první bude mít panáèka
kompletního.

Takto postupujte, dokud nebude krabice prázdná.
Dávejte pozor, aby papíry zùstaly v poøadí, v jakém jste je
vytahovali z krabice nebo z klobouku. Nyní se podívejte,
kolik lidí mìlo stoprocentní odhad!
Jeli hráèù pøíli mnoho, mùete hrát ve dvou
drustvech. Cílem je správnì identifikovat, co mají èlenové
soupeøícího drustva nejradìji.
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Otázky k opakování
1. Jak Pavel poznal, e by mìl jít do mìsta Filipy? (Pán
Bùh mu to ukázal ve vidìní.)
2. Kde ve Filipech nael lidi, kteøí uctívali Pána Boha?
(U øeky.)
3. Èí srdce Pán otevøel? (Lydiino.)
4. Jak to, e mladá otrokynì dovedla pøedpovídat
budoucnost? (Pøebýval v ní zlý duch.)
5. Proè z ní tento zlý duch pozdìji vyel? (Musel
uposlechnout pøíkaz, který dostal ve jménu Jeíe
Krista.)
6. Jaký pøíbuzenský vztah vznikl mezi Lydií a touto
mladou otrokyní? Jak k tomu dolo? (Staly se sestrami
v Boí rodinì.)
7. Proè mohl Pavel se Silasem ve vìzení zpívat? (Vìdìli,
e Pán Bùh je s nimi a e se vechno stalo podle jeho
plánu.)
8. Jakou otázku poloil aláøník Pavlovi a Silasovi? (Co
mám dìlat, abych byl zachránìn?)
9. Co
Krista,

mu
a

Pavelodpovìdìl? (Vìø v Pána Jeíe
bude spasen.)

10. Proè se aláøník radoval? (Protoe byl spasen.)
11. Proè Pavel trval na tom, aby je vyvedli z vìzení veøejnì?
(Byli nezákonnì zbièováni a uvìznìni.)
12. Kam tito misionáøi li pøed odchodem z mìsta? (Do
dmu Lydie, aby se rozlouèili s køesany, kteøí se tam
scházeli.)

Pouité zdroje:
www.seedsoffaith.com
52 ways how to teach Bible
52 ways how to teach Bible verses
PINCHBECK, Lesley: Hry trochu jinak, hra è. 57  KDO?
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Výtvarka pro pøedkoláky: Jeden Bùh
Pomùcky:
 papíry/výkresy dvou barev
 tuky
 lepidlo
 provázek
 nùky
 fixy
 dìrovaèka
JEDEN

Pavel  Pronásledovatel a kazatel
Lekce 5  Sám v Aténách
Hra:
ivelná (Pán Bùh je Stvoøitel)
Pomùcky: tenisový míèek
Jak hru hrajeme:
Vichni hráèi a na jednoho stojí v kruhu, èelem do
støedu. Jeden hráè zahájí hru tím, e se postaví do kruhu
a v ruce drí tenisový míèek.
Hráè stojící uprostøed hodí míèek kterémukoli hráèi z
kruhu a zároveò zavolá buï zemì", vzduch", oheò"
nebo voda!" Vybraný pøíjemce musí míèek chytit a
odpovìdìt slovem, které se zvolaným výrazem nìjak
souvisí. Souèasnì hodí míèek zpátky. Mezi chycením a
vrácením míèku mùe uplynout doba, bìhem ní lze
napoèítat do pìti. Hráè, kterého nenapadne vèas ádná
odpovìï nebo který øekne nìco, co se nehoïí, nebo nìco,
co u nìkdo øekl, jde doprostøed kruhu.
Pøíklady moných odpovìdí:
Zemì  bláto, zahrada, rostliny, hlína, kamení Vzduch 
kyslík, vítr, vichøice, dýchání Oheò  plameny, hoøení,
horko, táborák Voda  mokrý, moøe, øeka, praní, pití

Nechte dìti, a na barevný výkres
obkreslí svou ruèku. Pomozte jim
s vystøihnutím. Prostøedníèek
a palec pøilepte k sobì, zbývající
dva prsty slote do dlanì. Na ruku
napite slovy JEDEN. Z výkresu
Vìøíme
druhé barvy vystøihnìte obdélníèek, JEDINÉHO
v
na ten napite Vìøíme v JEDINÉHO
Boha
Boha. Dìrovaèkou do papírové ruky
i lísteèku udìlejte otvor a provázkem obì èásti propojte.
Uèení vere:
"Slepá místa ve veri"
Na tabuli napite biblický ver, který jste se s dìtmi uèili.
Zámìrnì pøitom vynechejte nìkterá slova a nechte jim
prázdné místo. Zároveò vedle pøipravte seznam tìch
vynechaných slov, která ale napíete v pøeházeném
poøadí. Pak vyvolávejte postupnì dìti, aby pøicházely
k tabuli, dopisovaly vynechaná slova a ta, která pouily,
zároveò krtaly ze seznamu. Pokraèujte do dokonèení
vere. Tuto aktivitu mùete hrát nìkolikrát za sebou, aby
si dìti ver lépe zapamatovaly.

Téma  stvoøení
Bùh øíká: Mnì patøí svìt se vím, co je na nìm." (alm
50,12) Zemì, vzduch, oheò i voda  vechno patøí k Boímu
stvoøení. Stejnì to platí i o vem, co hráèi odpovìdìli.
Propojte tento závìr s tématem stvoøení. Viz 1. Korintským
10,26.
Lekce pro pøedkoláky: Jeden jediný
Usaïte dìti do kruhu. Do støedu kruhu polote kostky
a øeknìte dìtem, aby bìhem krátké chvilky nìco postavily.
Mohou pracovat samostatnì nebo s nìkým. Po pár
minutkách stavìní pøerute.
Podívejme se na ty skvìlé vìci, které jste vytvoøili!
Líbí se vám vae výtvory? Mnì se líbí moc! Mìli bychom ty
vae stavby teï zaèít uctívat a modlit se k nim? Ne, urèitì
to dìlat nebudeme! Pán Bùh nás pøed uctíváním model,
tedy vìcí, které vytvoøili lidé, pøísnì varuje! V Bibli máme
napsáno: Je jen jeden Bùh!
Mùeme doplnit jednoduchým ukazování.

Pøedmìtná lekce:
"Modly "
Shromádìte dìti do kruhu, pøed nì umístìte
hromádku knih a batoh s rùznými pøedmìty.
V biblických dobách byly Atény slavným øeckým
mìstem. Atéòané milovali dlouhé hovory o náboenství a
dùleitých idejích. Otevøete jednu z knih a pøedstírejte
studium.
Studium a uèení byly pro nì velmi dùleité. Rovnì si
vytváøeli mnoho model a ty pak uctívali a modlili se k nim.
Co jsou to modly? (Cokoliv, co lidé uctívají a co není
Bohem; sochy, obrazy apod.)
Co uctívají lidé dnes? (Ukate dìtem batoh, která jste
s sebou dnes pøinesl.)
Budu vám ukazovat rùzné vìci a spoleènì se budeme
zamýlet nad tím, proè se tyto vìci mohou stát modlami
a proè jim lidé vìnují více pozornosti ne Pánu Bohu.
(Vytahujte: bankovka, my od poèítaèe, CD, míè,
ovladaè, )
Co je patného na uctívání model? (Zapomínáme uctívat
Pána Boha, modly jsou neivé, nemohou nám nahradit
ivého Boha.)
Ale Bùh je ivý a On je mnohem lepí ne cokoli, co bylo
vytvoøeno èlovìkem.
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Otázky k opakování:
1. Jak vìtina obyvatel Atén trávila svùj èas? (Mluvili o
nových mylenkách a zprávách.)
2. Proè byl Pavel v Aténách velmi znepokojen? (Vidìl
tam velké mnoství model.)
3. Kde Pavel nejdøíve vysvìtloval evangelium? (V
synagoze.)
4. Kde sdìloval evangelium potom? (Na ulicích.)
5. Jaké modly mají lidé dnes? (TV, poèítaèe, sport,
hraèky  vechno, co povaují ve svém ivotì za
dùleitìjí, ne je Pán Bùh.)
6. Co to byl Areopagus? (Zvlátní rada nebo výbor v
Aténách.)
7. Proè mìli Øekové oltáø s nápisem Neznámému
Bohu? (Báli se, e by mohli na nìjakého boha
nedopatøením zapomenout a urazit ho.)
8. Uveï tøi vìci, které Pavel øekl mìstské radì na
Areopagu o Pánu Bohu. (On je Stvoøitel, Vládce a
Soudce.)
9. Z které èásti jeho poselství si nìkteøí dìlali legraci?
(Ze vzkøíení.)
10. Doplò vìtu: Nìkteøí se posmívali, jiní chtìli slyet
víc a nìkolik málo  (Uvìøilo.)
11. Jeli Pán Bùh jediný Bùh, kolik lidí by ho mìlo milovat
a poslouchat? (Vichni lidé.)
12. Pokud je Pán Jeí Kristus tvým Spasitelem, proè se
nemusí bát Pána Boha jako Soudce? (Pán Jeí
Kristus u vytrpìl trest za mùj høích.)

Kvíz:
"Opakovací hra s královskou korunou"
Vyrobte si pøedem 12 papírových královských korun
ze lutého výkresu. (viz ablona) Na kadou korunu ze
zadní strany napite jednu z Boích charakteristik. (Viz
seznam) Koruny umístìte do velkého sáèku.
Pravidla hry:
Rozdìlte dìti do dvou slupin. Obìma týmùm støídavì
pokládejte kvizové otázky týkající se dnení lekce. Pokud
dítì odpoví správnì, vytáhne si ze sáèku jednu korunu a
pøeète Boí vlastnost, která je na ní napsaná. Tým obdrí
100 bodù za kadé písmeno Boí charakteristiky  èím delí
slovo, tím více bodù. Mùete týmu udìlit 100 bodovou
prémii, pokud dìti umí danou Boí vlastnost vysvìtlit,
definovat. Tým s nejvìtím poètem bodù vítìzí.
BOÍ VLASTNOSTI:
Vudepøítomný
Vevìdoucí
Vemocný
Nemìnný
Milující
Svatý
Vládce nade vím
Trpìlivý
Spravedlivý
Odpoutìjící
Pravdivý
Vìèný

DEFINICE:
Pán Bùh je vude.
Pán Bùh vechno ví  vìci
minulé, pøítomné i budoucí
Pán Bùh má vekerou moc.
Pán Bùh se nikdy nemìní.
Pán Bùh tì vdycky miloval a
vdy tì milovat bude.
Pán Bùh je dokonale èistý a
dobrý.
Pán Bùh je zdrojem veho.
Pán Bùh je ochotný èekat a
hned se na nás nerozhnìvá.
Pán Bùh vdy dìlá to, co je
pro nás dobré.
Pán Bùh nám odpustí nae
høíchy, kdy k Nìmu pøijdeme
skrze víru v Pána Jeíe.
Pán Bùh nikdy nele a nikdy se
nemýlí.
Pán Bùh nemá zaèátek ani
konec.

Projekt:
Pøipravte pro dìti tøi velké výkresy, alespoò velikosti
A3, mùe být i vìtí. Na jeden papír napite: Pán Bùh
Stvoøitel, na druhý Pán Bùh Vládce a na tøetí Pán Bùh
Soudce. Zároveò dìtem pøipravte dostateèné mnoství
pastelek, fixù, barev apod. Rozdìlte dìti do skupinek.
Budou mít za úkol na papír s tématem, které si vybrali,
výtvarnì ztvárnit jeho obsah.
Pouité zdroje:
http://catholicicing.com/knowyourcatholicabcs/
www.sundayschoolsources.com
52 ways how to teach Bible
PINCHBECK, Lesley: Hry trochu jinak, hra è. 31

7

Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 1  Slepecké brýle  verze A4
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Zaèni zde a pøipoj se k
Saulovi na jeho duchovní
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oslepen
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a modlí
k Bohu.
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Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 1  Bluditì

U
Saul je
pokøtìn
a zaèíná
kázat.

Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 2  Mapa  Pavlova misijní cesta

Poz

Ahoj z Pisidské Antiochie!

dra v z
K
y
p
r
u

Milost a pokoj mým bratrùm a sestrám v Kristu.
Tady v Pisidské Antiochii se dìjí velké vìci. Kázali jsme
a vyuèovali v synagoze. Zaèal jsem historií Izraele a mluvil jsem
o Boí záchranì z Egypta. Vysvìtloval jsem, e Bùh jednal skrze
soudce, krále a proroky a k Janu Køtiteli. Pak jsem hovoøil
o tom, e Jeí byl potomek Davidùv a zaslíbený Mesiá,
o kterém mluvili vichni proroci.
Øekl jsme jim, jak Jeí zemøel za nae høíchy a jak Ho Bùh
vzkøísil z mrtvých. Lidé pozornì poslouchali a ádali mì, abych
k nim mluvil znovu. O dalím sabatu se shromádilo celé mìsto,
aby slyelo dobrou zprávu! Avak nìkteøí idé árlili a velmi
zle o nás mluvili. Situace se zhorila natolik, e jsme mìsto
museli opustit. I tak byl Bùh oslaven a mnoho pohanù uvìøilo.
S radostí jdeme nyní do Ikonia.

S láskou k vám Pavel

Milost a pokoj mým bratrùm a sestrám v Kristu,
Barnabá, Jan a já jsme se doplavili na ostrov Kypr. Dorazili
jsme do mìsta Salamina. Cestovali jsme a kázali po celém
ostrovì  celou cestu a k mìstu Páfos, kde jsme vyuèovali
místodritele jménem Sergius Paulus. Tento mu je dùleitým
vládním úøedníkem a chtìl slyet Boí slovo! Ale potom se
idovský kouzelník jménem Elymas snail místodriteli v jeho
víøe bránit. Já jsem Elymase pokáral a øekl mu, e na nìj
dopadne trest Pánì a na nìjaký èas oslepne. Kdy to Sergius
uvidìl, uvìøil. Byl ohromený uèením o Pánu! Poté jsme odeli
do Perge v Pamfylii.
Stále na vás myslím s velkou radostí.

Pavel

Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 3  Pohlednice

Pozdrav
z Lystry
a Derbe

e v Iko
n
i
u
!
Vítejt

Drazí bratøi a sestry,
v Lystøe jsme uzdravili chromého mue. Zástupy, které to
vidìly, si myslely, e jsme bohové a chtìli nás uctívat!
S pláèem jsme roztrhli nae odìvy a naléhavì jsme prosili,
a to nedìlají. Øekli jsme jim, e jsme pouzí lidé. Ale nìkteøí
nevìøící idé nás pøivedli do problémù. Pøesvìdèili dav,
aby mì kamenovali. Kdy si mysleli, e jsme mrtvý,
dovlekli mì pøed mìsto. Ale Bùh mì ochránil a s pomocí
uèedníkù jsem odeel do Derbe, kde jsme kázali dobrou
zprávu o Jeíi. A mnoho lidí tam uvìøilo. Po cestì domù
jsme opìt kázali v Lystøe, Ikoniu, Antiochii, Pamfylii, Perze
a Attalii.
Se slzami radosti na vás vzpomínám.

Pavel

Milost a pokoj vem mým drahým bratrùm a sestrám,
na chvíli jsme byli v Ikoniu. Jako obvykle jsme li vyuèovat
a kázat do synagogy. Spoustu idù i pohanù uvìøilo. Ale
byli zde i idé, kteøí odmítali uvìøit. Snaili se obrátit
pohany proti nám. Mìsto byl rozdìleno! Nìkteøí byli na
stranì idù a jiní byli na naí stranì. Existoval dokonce
tajný plán o naem zabití! Ale my jsme se to dozvìdìli
a utekli jsme d Lystry a Derbe. Lidé potøebují slyet Dobrou
zprávu o Jeíi, a tak budeme v kázání pokraèovat.
Vdy za vás Bohu dìkuji.

Pavel

Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 3  Pohlednice

Vy Boími
v
vichni
jste Kristu
pøece Jeíi.
skrze list
Galatským
víru
syny 3:26
Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 4  Kartièky se slovy vere
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Filemonovi
Titovi
1. a 2. Timoteovi
1. a 2. Tesalonickým
Koloským
Filipským
Efezským
Galatským
1. a 2. Korintským
Øímanùm
Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 4  Fotbálek

B nebo b
podle BIBLE
Bùh = Bùh v Nebi
bùh = modla

Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 4  modly

Pavel  Pronásledovatel a kazatel  Lekce 5  doplnovaèka vere

Bùh, k_ _ _ _ uèinil
s_ _ _ a v_ _ _ _ _ ,
co je v n_ _ , ten je
P_ _ _ _ nebe i z_ _ _,
a n_ _ _ _ _ _
v chrámech, které lidé
v_ _ _ _ _ _ _ _ .
Skutky 17:24
týrek

nochev

nápem

syvtìlavi

mìn

dlybíne

tvìs

emìz
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