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Pomáháš rád/a doma mamince? Možná prostíráš stůl nebo pomáháš s vařením…
Barnabáš byl jedním z Božích pomocníků. Šel do města zvaného Antiochie, 
aby učil lidi o Pánu Ježíši. Brzy měl tolik práce, že potřeboval pomocníka. 
Vzpomněl si na Saula, a tak se ho vydal hledat. A našel ho.

Jak se jmenoval Barnabášův nový pomocník? 

S ___ ___ ___ 

Barnabáš a Saul strávili celý rok v Antiochii. Spolu dokázali vyučovat 
daleko více lidí o Pánu Ježíši.

Lidem, kteří milovali Pána Ježíše, se začalo říkat

Vybarvi písmena. 

O kom vyprávěli Barnabáš se Saulem lidem? 

O  P ___ ___ ___    J ___ ___ ___ ___ ___.
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Vybarvi obrázek.



                                   
                      
Bůh chtěl, aby Barnabáš se Saulem odešli na jiná 
místa, kde by lidem vyprávěli o Pánu Ježíši. Proto 
nastoupili na loď, která plula na ostrov jménem 
Kypr.

Pán Ježíš chce, aby o něm věděli lidé v každé zemi.

Kam pluli Barnabáš se Saulem?

NA K __ __ __ 

Potkali mnoho lidí. Jedním z nich byl čaroděj, který 
pracoval pro významného vladaře.
Tento vladař chtěl slyšet Boží Slovo, ale čaroděj se 
pokusil mu zabránit, aby v Pána Ježíše uvěřil. Saul 
řekl čaroději, že to, co dělá, je špatné, a proto bude 
od této chvíle slepý.

Čaroděj oslepl! Vladař spatřil velikost Boží moci. 
Udělal správné rozhodnutí a uvěřil v Pána Ježíše.
Už jsi také udělal/a takové rozhodnutí?

Kdo uvěřil v Pána Ježíše? Zaškrtni správnou odpověď:

  VLADAŘ  ČARODĚJ

Od této chvíle dochází k jedné změně – Bible nazývá Saula Pavlem.
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  2. PŘÍBĚH:          Pavel (Saul) na Kypru
   O čem je příběh:           Říkat ostatním o Pánu Ježíši     PŘEČTI SI:               

  Skutky  13, 1-12
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    PŘEČTI SI:               
   Skutky 16, 6-15

  3. PŘÍBĚH:         Pavel se setkává s Lydií
    O čem je příběh:          Paní, která uvěřila v Pána Ježíše
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O něco později vyrazil Pavel na cestu se dvěma pomocníky. Jmenovali se Silas a Timoteus. Bůh je vedl
po moři do města Filipy. Tady se u řeky modlily nějaké ženy. Tyto ženy věřily v Boha, ale nikdy 
neslyšely, že Boží Syn, Pán Ježíš, přišel z nebe a zemřel za jejich hříchy. Jedna z žen jménem Lydie byla velmi ráda, 
že od Pavla slyšela tuto zprávu. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal. Ihned uvěřila v Pána Ježíše.

Brzy uvěřila i celá její rodina a Lydie pozvala Pavla a jeho přátele, aby zůstali v jejím domě.

Kdo uvěřil v Pána Ježíše?         L  ___  ___  ___  ___

Vybarvi slova a nakresli obrázek Lydie  a Pavla u řeky:

   

Bible nám říká, že

 
 kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude   

   Skutky 2,21

To znamená, že KAŽDÝ, kdo věří v Pána Ježíše, bude zachráněn. To platí i pro Tebe!!
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    PŘEČTI SI:               
  Skutky 16,16-34

        4. PŘÍBĚH:         Pavel a Silas ve vězení
            O čem je příběh:         Další zachránění lidé
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Chudáci Pavel a Silas! Skončili ve vězení! Jedni lidé z Filip je dostali do problémů. 
Nebylo to vůbec pohodlné a všechno je bolelo od bití. Přesto uprostřed noci zpívali chvály Bohu 
a modlili se.

Kde byli Pavel se Silasem? 

Ve v ___ ___ ___ ___ ___

Náhle se roztřásla země. 
Dveře se rozlétly a řetězy  z rukou a nohou 
spadly. Žalářník se úlekem probudil. „Co 
mám udělat, abych byl zachráněn?“ zeptal 
se Pavla a Silase. Neptal se, jak se zachránit 
před zemětřesením, ale před hříchem.
Pavel a Silas mu řekli, že jediný způsob, jak 
se zachránit, je 

To také žalářník udělal a zbytek jeho rodiny s ním! Byli šťastní, protože věděli, že jsou jim odpuštěny hříchy a že 
jednoho dne budou s Pánem Ježíšem v nebi.

Vybarvi obrázek Pavla a Silase. 
Svými dvěma oblíbenými barvami vybarvi tato slova:


