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A10 1. PŘÍBĚH:      Štěpán umírá pro Pána Ježíše
 O čem je příběh:        Štěpán miluje Pána Ježíše

PŘEČTI SI:
Skutky 6,8-15;7,54-60
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Štěpán byl dobrý muž, který sloužil Pánu Ježíši. 
Jak? Pomáhal chudým.

Štěpán často kázal o Pánu Ježíši. Někteří lidé 
nevěřili tomu, co říkal. Rozšiřovali o Štěpánovi 
lži.  Jednou se tak rozzlobili, že odtáhli Štěpána 
ven z města a tam na něj házeli kameny.

Štěpán se nebál. Bůh mu dovolil pohledět přímo 
do nebe a uvidět Pána Ježíše.

Koho uviděl Štěpán v nebi?

P ___ ___ ___  J ___ ___ ___ ___ ___

Štěpán ho velmi miloval, protože za něj zemřel na kříži. Nyní byl Štěpán připraven zemřít za Pána Ježíše. 
Poprosil ho tedy, aby odpustil jeho nepřátelům. Potom tiše zemřel.

Vybarvi  tato slova:

„My protože
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Vybarvi obrázek.



                                   
                         

Poušť je velmi suché a horké místo – ne jako 
místa, v nichž žijí lidé!
Jednoho dne řekl anděl Filipovi, aby šel na 
poušť. Filip okamžitě poslechl. Když tam dora-
zil, potkal významného muže, který se vracel 
domů do Afriky. Filip zaslechl, jak muž čte Bib-
li. Nerozuměl tomu však ,  a tak Filip nastoupil 
do vozu a vysvětlil mu, že čte o Pánu Ježíši.

Po chvíli muž poznal, že také potřebuje uvě-
řit v Pána Ježíše. Bez otálení uvěřil a byly mu 
odpuštěny hříchy. Domů potom odjížděl plný 
radosti.

Vybarvi obrázek a tato slova:
Filip mu řekl 

Co se stalo s mužem, když mu Filip pověděl dobrou zprávu?

Uvěřil v Pána J ___ ___ ___ ___ ___  a byly mu odpuštěny h  ___ ___ ___ ___.
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  2. PŘÍBĚH:          Filip zvěstuje dobrou zprávu
   O čem je příběh:           Afričan uvěří v Pána Ježíše     PŘEČTI SI:               

  Skutky  8, 26-40
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    PŘEČTI SI:               
   Skutky 9,1-9

  3. PŘÍBĚH:         Saul a prudké světlo!
    O čem je příběh:          Boží moc mění životy 
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Saul nenáviděl Pána Ježíše! Nevěřil, že je Boží Syn. Ubližoval lidem, kteří Pána Ježíše milovali. Jednoho
dne šel Saul do města zvaného Damašek, aby pochytal křesťany a zavřel je do vězení. On a jeho
přátelé kráčeli po cestě, když se najednou objevilo velmi prudké světlo. Saul padl na zem!

Pak se stala zvláštní věc. Pán Ježíš promluvil k Saulovi z nebe! Saul teď poznal, že Ježíš je Boží Syn. Pochopil, že udělal mno-
ho špatných věcí proti Ježíši. Jak moc potřebuje změnit svůj život! Tento den byl pro Saula a jeho život ten nejdůležitější, 
protože poslechl Pána Ježíše a uvěřil v něj.

Napiš fajfku nebo křížek vedle těchto 
vět:

Saul nenáviděl Ježíše. 

Saul pomáhal lidem, kteří milovali Pána Ježíše.

Ježíš promluvil k Saulovi.

Pán Ježíš řekl Saulovi, aby pokračoval v cestě do Damašku. Jeho přátelé mu museli pomoct, protože byl slepý.

My všichni jsme hříšníci a děláme hříšné věci. Jen Pán Ježíš může naše hříchy odstranit. Jen on nám může dát moc žít 
nový život. Pomůže nám každý den dělat správné věci, jestliže mu budeme stejně jako Saul důvěřovat a poslouchat ho.
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    PŘEČTI SI:               
  Skutky 9,10-23

        4. PŘÍBĚH:         Saul se stává jiným člověkem
            O čem je příběh:         Jak Bůh použil Saula, aby mluvil k ostatním 
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Saul byl v Damašku už tři dny. Pán Ježíš poslal muže jménem Ananiáš, aby ho navštívil. 
Ananiáš se ale bál jít za Saulem. Věděl, jak zle zacházel Saul s lidmi, kteří milovali Pána Ježíše.

Teď byl Saul ale úplně jiný! Také miloval Pána 
Ježíše. Ananiáš na něj položil své ruce a Saulovi 
se vrátil zrak. Ananiáš mu vysvětlil, že Bůh má pro 
něj zvláštní úkol – kázat o Pánu Ježíše lidem, kteří 
o něm ještě nikdy neslyšeli.

Kdo navštívil Saula?

A ___ ___ ___ ___ ___ ___

Netrvalo dlouho a Saul se setkal i s dalšími 
následovníky Pána Ježíše. Ti se také divili, jak se 
změnil. Začal teď kázat o Pánu Ježíši.

Vybarvi slova. Říkají nám, 
co vlastně Saul kázal:

Vybarvi obrázek a dokresli Saulovi oči.


