
Uplynulo více než 10 let od doby, kdy se Saul (kterému říkali 
také Pavel) setkal s Pánem Ježíšem. Vrátil se do svého rodného 
města.

O:   Rozlušti jméno tohoto města. Použij k tomu zrcátko:

                         

Na přerušovanou čáru polož hranu zrcátka.

Mezitím se dobrá zpráva o Ježíši šířila a církev rostla. Někteří věřící odešli a žili ve městě zvaném 
Antiochie. Tam mohli zvěstovat dobrou zprávu lidem, kteří o ní nikdy neslyšeli. Mnoho z nich uvěřilo 
v Pána Ježíše.

O:   Doplň chybějící slova do vět:

Někteří věřící odešli žít do A ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ .

Říkali tam lidem o P ____ ____ ____ J ____ ____ ____ ____ ____ .

Mnozí v něj u ____ ____ ____ ____ ____ ____ .

Církev v Jeruzalémě se brzy dozvěděla o událostech v Antiochii. Věřící byli tak nadšeni, že se rozhodli 
poslat do Antiochie někoho, kdo by jim přinesl další zprávy. Vybrali muže jménem Barnabáš.
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Barnabáš byl velmi potěšen, když se dostal do Antiochie a zjistil, že je zde doopravdy velmi mnoho nových věřících. 
Dělal všechno, co mohl, aby je vyučoval a povzbuzoval v lásce k Pánu Ježíši.

O:   Koho poslala církev do Antiochie? Zakroužkuj správnou odpověď:

Štěpán   Saul   Barnabáš   Filip

Barnabáš měl v Antiochii tolik práce, že potřeboval pomocníka. Bůh mu připomněl Saula, kterého poznal před 
několika lety. Barnabáš tedy šel, vyhledal Saula a přivedl ho s sebou do Antiochie.

O:   Koho Barnabáš přivedl, aby mu pomohl v Antiochii? Zakroužkuj odpověď:
             
Filip     Saul    Štěpán    Jan

Barnabáš a Saul strávili v Antiochii vyučováním věřících celý rok. V této době byli věřící v Ježíše 
Krista poprvé nazváni „křesťané“.

O:   Jak dlouho zůstali Pavel a Barnabáš v Antiochii? Zakroužkuj správnou odpověď:

1 rok   10 let   1 měsíc   3 roky

Konečně odešli Barnabáš a Saul z Antiochie do Jeruzaléma. Antiochie byla pro Pavla důležitým 
začátkem. Zde začal svoji misionářskou práci, kterou pro něj Bůh připravil.
Bůh i dnes potřebuje služebníky, kteří mu budou pomáhat a vyprávět o něm dalším lidem.

O:   Najdi čtyři jména zmíněná v tomto příběhu v osmisměrce: 

 JERUZALÉM, TARS, SAUL, BARNABÁŠ
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Slovo „křesťan“ označuje člověka, který patří Kristu.
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Jednoho dne se křesťané v Antiochii sešli společně s Barnabášem a Saulem. Během 
pobožnosti dal Duch Svatý některým vůdcům jasně najevo, že Barnabáš a Saul mají začít 
pro Boha vykonávat zvláštní práci. Modlili se tedy za ně a pak se Barnabáš, Saul a Jan 
Marek, mladý Barnabášův synovec, vydali lodí na Kypr.

O:   Napiš jména těchto tří mužů v lodi a doplň, kam se plavili:

Tito muži poslechli Pána Ježíše.

O:   Doplň chybějící písmena klíčového verše:

PROTO J __ Ě __ E. 
      Z__S__ÁV__J__E  

UČ__D__Í__Y ze všech N __ __ __ __ __.

Tato slova řekl Pán Ježíš. Chtěl, aby se dobrá zpráva o něm dostala do každé země. Nyní byl na řadě Kypr, 
ostrov ve Středozemním moři. 
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2. PŘÍBĚH:  Pavel (Saul) na Kypru
KLÍČOVÝ VERŠ:
Matouš 28,19

PŘEČTI SI:
 Skutky 13,1-12

Požádej někoho, 
aby Ti pomohl verš najít.
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Když dopluli na místo, procházeli celým ostrovem a zvěstovali dobrou zprávu 
o Ježíši. Tak se dostali do místa zvaného Páf. Když vládce ostrova uslyšel 
o Barnabášovi a Pavlovi, měl velký zájem se s nimi setkat, protože chtěl slyšet 
Boží slovo. Vladař jim pozorně naslouchal, ale Elymas, kouzelník ve vladařových 
službách, se ho snažil od víry odvrátit.

Saul poznal, že kouzelník dělá satanskou práci. Byl plný moci Ducha Svatého, a proto pohlédl ostře na kouzelníka. 
S rozhodností mu řekl, že to, co dělá, je zlé, a že Bůh způsobí, aby oslepl. Elymas oslepl dříve, než to Saul vyslovil. 
Tápal kolem sebe ve snaze nalézt někoho, kdo by ho vedl.

O:   Spoj každou osobu se správnou větou:

O:   Co se Elymasovi přihodilo? Zakroužkuj správnou odpověď:

Od této doby byl Saul nazýván Pavlem. Pavel byl schopen učinit tento zázrak, protože v něm působila Boží moc. 
Vladař teď poznal velikost Boží moci. To vše, co viděl a slyšel, mu pomohlo udělat správné rozhodnutí - uvěřit 
v Pána Ježíše.

Elymas

Vladař

chtěl slyšet Boží slovo.

nechtěl uvěřit.

Ohluchl.

Oslepl.

Ochrnul.
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3. PŘÍBĚH:  Pavel se setkává s Lydií

A 11

KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 2,21

PŘEČTI SI:
Skutky 16,6-15

5.

Možná už jsi někdy o prázdninách navštívil/a cizí zemi. 
Musel/a jsi tedy překročit hranice mezi dvěma státy. 
Pavel a jeho dva přátelé Silas a Timoteus cestovali 
mnoho kilometrů a přecházeli ze země do země. Protože 
konali Boží dílo, Duch Svatý jim přesně ukazoval, kam je 
Bůh posílá. Ať šli kamkoli, všude bylo mnoho lidí, kteří 
potřebovali slyšet dobrou zprávu 
o Pánu Ježíši.

Jednoho dne dorazili do přístavního města. Tu noc měl Pavel zvláštní sen, v němž ho řecký muž (z Makedonie) 
prosil: „Přijď do Makedonie a pomoz nám.“ Pavel poznal, že k němu mluví Bůh. Bylo mu jasné, že se musí vydat na 
cestu.

O:   Jak se jmenovali Pavlovi přátelé?

 
  
  S  ___ ___ ___ s     a    T ___ ___ ___ ___ ___ ___ s

O:   Doplň zprávu, kterou Pavel ve snu slyšel:

   P ____ I ____ Ď do Makedonie

         a P ____ ____ ____  Z nám!

Ráno rychle vyhledali loď, která plula tím směrem. Brzy dopluli do města 
zvaného Filipy. V sobotu Pavel a jeho přátelé vyšli ven z města ke břehu 
řeky. Potkali zde několik žen, které se sem přišly modlit.

  / 2
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Jedna z nich se jmenovala Lydie. Už dlouho věřila v Boha, ale ještě nikdy neslyšela o tom, že Boží Syn, Pán Ježíš, 
přišel z nebe a zemřel na kříži, aby jí mohly být odpuštěny hříchy.

O:   Křížovka:

1. Jeden z mužů, kteří cestovali s Pavlem.
2. Ježíš byl Boží ..... .
3. Ženy se šly za město ..... .
4. Pavel přišel do města F.... .
5. Nové Saulovo jméno.

Lydie pozorně naslouchala tomu, co Pavel říkal. Ačkoli to bylo 
poprvé, co slyšela takové věci, poznala ve svém srdci, že je to 
pravda. Toho dne uvěřila v Pána Ježíše. Byla velmi šťastná, 
 že Pavel navštívil její město.

Také příbuzní Lydie se stali křesťany. Poté, co byla Lydie 
s celou svou rodinou pokřtěna, pozvala Pavla i jeho přátele, 
aby se stali jejími hosty.

O:   Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Žádný z členů rodiny Lydie se nestal křesťanem.

Lydie pozvala Pavla a jeho přátele, aby se stali jejími hosty.

Když se Pavel přeplavil do Řecka, přinesl poprvé dobrou zprávu o Ježíši do Evropy, tedy i k nám.
Tento příběh nám říká, že lidé ze všech národů mohou být zachráněni a stát se křesťany. Nezáleží na tom, 
kde bydlí! To platí i pro Tebe.

L1.

Y

D

I

E

2.

3.

4.

5.



poznejBibli
Biblické příběhy pro děti

4. PŘÍBĚH: Pavel a Silas ve vězení

A11

PŘEČTI SI:
 Skutky 16,16-34

7.

Už ses někdy dostal/a do těžkostí tím, že 
ses snažil/a ze všech sil někomu pomoci?
To se stalo Pavlovi a Silasovi. Jednoho 
dne ve Filipech pomohli jedné otrokyni, 
ale její majitelé se velmi rozzlobili. Táhli 
Pavla a Silase na tržiště a tvrdili o nich 
věci, které nebyly pravda. Po hrozném 
bití byli uvrženi do vězení. Žalářník jim 
nechal sevřít nohy do klády.

Kdyby se to stalo nám, asi bychom moc nejásali! O půlnoci ale mohli ostatní vězňové slyšet, jak se Pavel a Silas 
modlí a zpívají písně svému Bohu. Ačkoli jejich záda byla rozbolavělá bitím, byli přesto schopni chválit Boha.

O:   Nakresli spojnici mezi začátkem věty a jejím správným koncem (použij různé barvy):

Náhle bylo slyšet jiný zvuk. Všechno se třáslo a řinčelo - dveře se otevřely 
a řetězy jim spadly z rukou. Nastalo zemětřesení! Žalářník se hned vzbudil, 
vyskočil a zjistil, že všechny dveře jsou otevřeny. To byla nejhorší věc, 
která se mohla stát - všichni vězňové mohli utéct a byla by to jeho chyba. 
Byl tak zděšen, že vytáhl svůj meč a chtěl se zabít.

Požádej někoho, 
aby Ti pomohl verš najít.
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 16,31

Pavel a Silas 

Byli za to 

Potom byli uvrženi 

O půlnoci

velmi biti .

zpívali.

pomohli otrokyni.

do vězení.
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8.

„Neubližuj si!“ volal na něj Pavel. „Všichni jsme tady.“ Žalářník požádal o světlo a rychle spěchal k Pavlovi
a Silasovi.

„Co mám dělat, abych byl spasen?“ ptal se jich. Neptal se po záchraně před zemětřesením, které ho tak vyděsilo 
a způsobilo, že si chtěl sáhnout na život. Věděl, že je hříšník. Také věděl, že potřebuje záchranu před trestem, 
který si zasluhoval za svůj hřích.

O:   Za použití klíčového verše najdi odpověď, kterou mu dali Pavel a Silas:

 V ___ ___ v  P ___ ___ ___  J ___ ___ ___ ___ ___ , a budeš spasen.

          Skutky 16,31

Tento verš říká, že můžeme být zachráněni od našich hříchů, když uvěříme, že Pán Ježíš zemřel na kříži místo 
nás. Pavel a Silas to vysvětlili žalářníkovi a jeho rodině. Všichni ochotně uvěřili v Pána Ježíše. Žalářník omyl a 
ošetřil Pavlovi a Silasovi rozbitá záda. Vzal je do svého domu a dal jim najíst. Potom byli všichni ze žalářníkovy 
rodiny pokřtěni.

O:  Tyto čtyři věci jsou v příběhu zmíněny. Doplň je do křížovky:

Rodina žalářníka prožila šťastnou noc. Noc, na kterou budou vzpomínat po celý zbytek svého života. 
Uvěřil/a jsi i Ty v Pána Ježíše a jsi spasen/a?
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