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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – SKUTKY APOŠTOLSKÉ, SK 9,1 - 31 

OTÁZKY KE STUDIU 

1. Máme před sebou záznam dramatického 
obrácení Saula z Tarsu (Lukáš tento příběh 
zaznamenal také ve Skutcích 22 a 26). 
Když se podíváme do Skutků 9,1-31, 
vidíme, že Saul (později Pavel) prožil čtyři 
setkání, která proměnila jeho život. 
K následující osnově napiš, co nám 
jednotlivé texty říkají. 

1. 9,1-9 - s Ježíšem 

2. 9,10-19 - s Ananiášem 

3. 9,20-25 - s odporem 

4. 9,26-30 - s věřícími v Jeruzalémě 

• Popiš nějaké své setkání (nebo člověka), 
které mělo na tvůj život velký vliv. 

 

2. Čti v. 9,1-2 a popiš,co si myslíš, že se 
odehrálo v těchto dvou verších. 

• Co se ti vybaví – jaké myšlenky nebo postoje 
– když slyšíš slovo evangelium? 

 

3. Nyní čti Sk 9,3-9, 22,6-11 a 26,12-18 a 
sestav celý příběh s jednotlivými detaily ze 
všech tří kapitol. 

• Jaké je „naprosté minimum“, které člověk 
musí vědět a kterému musí věřit, aby byl 
spasen? 

 

4. Co je „kompletní“ zvěst evangelia? 

Popiš všechny součásti evangelia. 
 

5. V 9,1-19 používá Lukáš pět různých slov 
pro ty, kdo následují Ježíše. Pokus se najít 
těchto pět různých jmen (použij překlad 
NBK). Jaké jméno je použito ve Skutcích 
11,26? Co popisuje toto jméno, když ho 
používáme dnes? 
 

6. V Bibli jsou čtyři evangelia: „Evangelium 
podle Matouše“, Evangelium podle Marka“, 
atd. … vždy ovšem „Evangelium Ježíše 
Krista“. Nyní máš příležitost vytvořit 

„Evangelium podle TEBE“. Použij Písmo a 
popiš, jak bys stručně sdílel evangelium 
s nevěřícím člověkem a jaké klíčové prvky by 
obsahovalo. 

• Jak bys odpověděl tomu, kdo říká: „Já 
věřím, že je mnoho cest do nebe. Mnohá 
náboženství jenom ukazují na Boha 
z různých úhlů a nazývají ho rozdílnými 
jmény.“ 

• A tomu, kdo říká: „Já jsem křesťan už od 
narození – vždycky jsem věřil v Boha.“ 

• A tomu: „Jsem dobrý člověk. Nikdy jsem 
nikoho nezabil a vždycky jsem se snařil 
jednat dobře. Jsem lepší než druzí lidé.“ 

 

7. Co se můžeme naučit o Ananiášovi z toho 
příběhu. Vyjmenuj některé jeho vlastnosti. 
Co dalšího se o něm dovídáme ze Skutků 
22,12? 
 

8. Z v. 9,18-21 popiš, co se stalo Saulovi a 
co se díky tomu naučil. 

 

9. Saulova zkušenost s věřícími 
v Jeruzalémě měla dvě období. Nejprve byl 
„Saul odmítnut“ (9,26). Co se tam stalo? Jak 
myslíš, že bys reagoval na Saula ty? 

  Později byl „Saul přijat“ (9,27-31). Co tě 
nejvíce zaujalo v této pasáži? 
 

10. Co víme o Barnabášovi z jiných míst 
Skutků (4,36-37; 9,27-38). A co dalšího 
se můžeme dozvědět ze 11,25-26? 
 

11. Napiš svůj příběh o tom, jak se 
změnil tvůj život při setkání s Ježíšem a 
s dalšími křesťany.  

• Pokus se do tohoto příběhu „vložit“ 
evangelium, které jsi polde Písma sestavil. 

• Požádej některého ze svých přátel (nejlépe 
nevěřících), zda by mohl vyslechnout tento 
tvůj příběh. 
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