
Když Pán Ježíš odešel zpět do nebe, mnoho lidí v něho uvěřilo. 
Ti, kdo ho milovali, patřili k jeho církvi v Jeruzalémě. Jedním
z pomocníků v církvi byl i Štěpán. Byl to dobrý člověk, který 
sloužil Pánu Ježíši tím, že pomáhal ostatním lidem. Byl plný Ducha Svatého a často o Ježíši kázal.

O:   Doplň věci, které Štěpán dělal:

K ___ ___ ___ ___ o Ježíši.

S ___ ___ ___ ___ ___ ___ Pánu Ježíši.

P ___ ___ ___ ___ ___ ___ ostatním lidem.

Někteří lidé nebyli rádi, že Štěpán vypráví lidem o Ježíši. Postavili ho proto před soud, kde proti němu 
svědčili lživí svědkové. Ačkoli to pro Štěpána bylo těžké, nebál se. Ať už tito muži proti němu říkali nebo 
dělali cokoli, věděl, že Pán Ježíš bude s ním. Rozzlobení muži si všimli Štěpánova klidu - Bible říká, 
že jeho tvář byla jako tvář anděla.

Štěpán mluvil ke všem lidem shromážděným u soudu. Připomněl jim, že zabili Ježíše. To je rozzuřilo. 
Štěpán vzhlédl k nebi a uviděl jasné světlo. „Vidím Ježíše stojícího po pravici Boží!“ zvolal. Byl nadšený, 
že vidí přímo do nebe, ale jeho nepřátele to ještě více rozhněvalo. 
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O:   Označ správné odpovědi fajfkou a nesprávné křížkem:

Židé se hněvali na Štěpána, protože:

jim řekl, že zabili Ježíše. 

viděl Ježíše v nebi. 

vzal jejich peníze.

Teď ho chtěli zabít. Chopili se ho, odvlekli ho ven z města a začali ho kamenovat.

Kámen za kamenem dopadaly na Štěpána a on věděl, 
že zemře. Ježíš v nebi ho očekával. Nahlas se modlil 
a prosil, aby ho Pán Ježíš vzal k sobě do nebe a také 
aby odpustil jeho nepřátelům zlo, kterého se dopustili.

Potom Štěpán umřel. Velmi miloval Pána Ježíše, protože 
Pán za něj zemřel na kříži. Štěpán byl ochoten dát Ježíši 
svůj život, i když to znamenalo mučednickou smrt.

             

O:   Vybarvi Štěpánovo jméno v křížovce a vyplň ji:

1. Štěpán byl ochoten ....... .

2. Štěpána odvlekli ven z ....... .

3. Štěpán se modlil a ....... za odpuštění pro své nepřátele.

4. Štěpán miloval ....... Ježíše.

5. Nepřátelé na Štěpána házeli ....... .
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2. PŘÍBĚH:  Pavel (Saul) na Kypru
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PŘEČTI SI:
 Skutky 8,26-40

3.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 8,35

Filip také uvěřil v Pána Ježíše a všude, kam přišel, o něm kázal. Zpravidla to dělal 
ve větších nebo menších městech, kde žilo mnoho lidí, ale jednoho dne mu řekl anděl, 
aby vyšel na cestu, která vedla pouští.

O:   Zakroužkuj obrázek, který ukazuje, kam byl Filip poslán:

Filip se musel jistě divit, že ho Bůh posílá na takové místo. Brzy ale v dálce zahlédl kočár. Když se přiblížil, 
uviděl v něm Filip sedět jednoho velmi významného muže. Byl na cestě domů do vzdálené Etiopie, kde pracoval 
pro královnu. Duch Svatý řekl Filipovi, aby kočár dohonil. Když byl u něj, zaslechl, že muž čte z jedné části 
Bible.

O:   Správné věty označ fajfkou a nesprávné křížkem:

Muž jel na oslu.

Žil v Etiopii.

Pracoval pro krále.

Muž četl.

Byl na cestě domů.

„Rozumíš tomu, co čteš?“ zeptal se Filip. „Jak bych mohl,“ odpověděl, „když nemám nikoho, kdo by mi to 
vysvětlil.“ Etiopský muž pozval Filipa, aby si k němu přisedl do kočáru. Ty verše, které četl, mluvily o někom, 
kdo bude zabit jako beránek. Etiopský muž měl mnoho otázek. Filip mu vysvětlil, že čte o Pánu Ježíši, který 
dovolil, aby ho přibili ke kříži, a tak nesl trest za náš hřích.

  / 2

  / 5

Požádej někoho, 
aby Ti pomohl verš najít



 Biblické příběhy pro děti

poznejBibli A 10

 /1       0

CELKEM:

4.

 / 3

O:   Vybarvi všechna písmena mimo X a Y. Objevíš zprávu, kterou Filip tomu muži zvěstoval:

 

Etiopský muž brzy pochopil, že potřebuje, aby mu byly 
odpuštěny hříchy. Filip mu vysvětlil, že musí uvěřit 
v Pána Ježíše jako ve svého Spasitele. Když jeli dál, muž 
řekl: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?" A tak 
kočár zastavil a Filip s mužem vstoupili do vody, kde ho 
Filip pokřtil. Etiopský dvořan tím dal najevo, že uvěřil 
v Pána Ježíše a jeho hříchy byly odpuštěny. Od té doby 
se jeho život velmi změnil.

Potom Duch Svatý odnesl Filipa jinam, aby kázal na 
jiných místech. Etiopský dvořan pokračoval v cestě 
plný radosti. Byl tak šťastný, že chtěl všem lidem ve své 
zemi vyprávět o Ježíši.

O:   Sestav následující věty do správného pořadí. Očísluj je od 1 do 6:

Oba vstoupili do vody.

Filip opustil Etiopana.

Etiopský dvořan uvěřil v Ježíše.

Filip ho pokřtil.

Zahlédl nějakou vodu.

Vrátil se domů velmi šťastný.

Měli bychom být vděční, že i my jsme slyšeli dobrou zprávu o Ježíši. Také my v něho musíme uvěřit jako ve svého Spasitele. 
Pak budeme stejně šťastní jako muž z Etiopie.
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3. PŘÍBĚH:  Pavel se setkává s Lydií
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KLÍČOVÝ VERŠ:
2. Korintským 5,17

PŘEČTI SI:
Skutky 9,1-9 
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5.

Saul nenáviděl Ježíše. Nevěřil tomu, co Ježíš říkal, ani tomu, že je Božím Synem. 
Pronásledoval lidi, kteří milovali Ježíše.

O:   Podívej se zpátky do prvního příběhu. Jak se jmenoval muž, který byl ukamenován?

Š ____ ____ ____ ____ ____

Když ho kamenovali, Saul byl při tom. Byl spokojen. Teď hledal další věřící v Ježíše, aby je vsadil do vězení. 
Slyšel o křesťanech, kteří žijí v jednom vzdáleném městě.

O:   Vypiš první písmeno každé věci a zjistíš jméno města, do kterého se Saul vypravil:

         

Saul a jeho přátelé se právě blížili k městu. Náhle je obklopilo jasné 
oslňující světlo. Saul tím byl natolik přemožen, že padl k zemi a zakryl si 
oči. „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ ptal se ho hlas z nebe.
„Kdo jsi, Pane?“ zeptal se Saul. Byl zmaten a třásl se.
„Jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ,“ zněla odpověď.
Saul teď věděl, že Ježíš je Boží Syn, který žije v nebi. Uvědomil si, že to, jak 
smýšlel o Ježíši, nebylo vůbec správně. Potřeboval v životě velkou změnu! 
Pak řekl Pán Ježíš Saulovi, aby šel do města, kde se dozví, co má dělat. 
Když vstal, zjistil, že nevidí, že je slepý. Jeho přátelé ho museli vést.
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O:   Doplň odpovědi do křížovky:

1. Saul chtěl vsadit věřící do ....... .

2. Jeho přátelé ho vedli do ....... .

3. Z nebe zářilo jasné ....... .

4. Saul neviděl, byl ....... .

Když se Saul setkal s Pánem Ježíšem, byl to pro něj začátek nového života.

O:   Doplň do klíčového verše chybějící slova:

Kdo je v Kristu, je n ___ ___ ___ stvoření. Co je s ___ ___ ___ ___ pominulo - hle

je tu n ___ ___ ___ .

Od této chvíle byl Saulův život jiný. 

O:   Doplň STARÉ VĚCI, které teď už nebyly součástí jeho života:

Nenávist k J ___ ___ ___ ___ ___ .

N ___ n ___ v ___ st k Ježíšovým následovníkům.

Nevíra, že Ježíš je B ___ ___ ___ S ___ ___.

My všichni jsme hříšníci a děláme zlé věci. Jen Ježíš může náš hřích odstranit. Jen on nám může dát sílu
k novému životu. 

Pokud mu důvěřujeme a posloucháme ho, bude nám každý den pomáhat dělat to, co je správné.
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4. PŘÍBĚH: Pavel a Silas ve vězení
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PŘEČTI SI:
 Skutky 9,10-23 

7.
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Byl pokřtěn a posilnil se jídlem. Potom mu Ananiáš vysvětlil, jak chce 
Bůh použít jeho život. Brzy se Saul setkal s ostatními následovníky Pána 
Ježíše, kteří žili v Damašku. Divili se tomu, že se stal jejich přítelem a už 
je nepronásleduje.

O:   Spoj čarou začátky a konce vět:

Pán požádal  zvláštním způsobem použít Saulův život.

Pán chtěl   opět 

viděl.

Saul    Ananiáše, 

aby navštívil Saula.

Vybarvi slova z klíčového verše, která nám říkají, jaké poselství začal 

Saul kázat:

I zde byli Židé, kteří chtěli jeho kázání zabránit. Netrvalo dlouho a dohodli se, že Saula zabijí. Jedné noci pomohli 
přátelé Saulovi utéct v koši spuštěném z městských hradeb.

Požádej někoho, 
aby Ti pomohl verš najít
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 9,20
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O:   Dokresli obrázek tak, aby bylo vidět, jakým způsobem Saul utekl z města:

Saulův život se úplně změnil.

O:   Doplň některé z NOVÝCH věcí, které vstoupily do jeho života ve chvíli, kdy poznal               
Pána Ježíše:

Patřil teď do Boží r ___ ___ ___ ___ ___ .

Byl naplněn D ___ ___ ___ ___  S  ___ ___ ___ ___ ___ .

Měl nové P ___ ___ ___ ___ ___ E.

K ___ ___ ___ ___ lidem o Ježíši.


