
Byl den Letnic. Řecké slovo pro Letnice je Pentecost, což znamená 
„padesát“. Byl to židovský svátek slavený 50. den po Velikonocích 
na památku události, při které byl Mojžíšovi dán Zákon na hoře 
Sinaj. Tentokrát to však nebyly obyčejné Letnice, protože o těchto 
Letnicích, o nichž je řeč v dnešním úryvku z Bible, se stalo něco 
velmi zvláštního.       

Vzkříšený Pán Ježíš řekl svým učedníkům, aby čekali v Jeruzalémě na slíbený dar od Otce, o kterém jim vyprávěl. 
Čtyřicet dní po svém vzkříšení byl Ježíš vzat do nebe. Učedníci se vrátili do Jeruzaléma, aby čekali na den Letnic, 
který měl nastat za deset dní.
 
O:      Když Duch Svatý sestoupil o Letnicích na učedníky, co slyšeli a viděli?

O:    Co dělali?

Kolem se shromáždil velký zástup lidí, kteří pocházeli z různých národů a do Jeruzaléma přijeli kvůli svátku.

O:     Co slyšeli?

:     Jak se tito lidé cítili? (verše 6, 7, 12)O:    

O:     Jaké si navzájem kladli otázky? (verš 12)
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PŘEČTI SI:
Skutky 2,1-42



Někteří dělali vtipy, posmívali se a říkali, že jsou učedníci opilí. Petr promluvil k zástupu. Odpověděl na jejich 
posměšky a pak pokračoval v odpovědích na důležitější otázky, které mnozí v zástupu kladli.

O:    MINIKŘÍŽOVKA:
Tato křížovka vychází z proroctví Joela (Skutky 2,17-21).

Vodorovně:
1. Měsíc se změní v ..... .
2. Kdokoli bude vzývat Hospodinovo jméno, bude ..... 

Zaměř se teď na to,
co Petr říká o Ježíšovi Nazaretském (verše 22-36).

O:   Co Bůh prostřednictvím Ježíše činil mezi lidmi?
        

O:   O kom Petr řekl, že ukřižoval Ježíše?

O:    Kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých?

O:    Kde je podle verše 33 Ježíš teď?

      
O:    Jak se zástup cítil, když slyšel Petrova slova?

O:    Na co se ptali lidé ze zástupu Petra a ostatních apoštolů?

Petr slovy klíčového verše podrobně vysvětlil, co od nich bylo požadováno.

O:    Které dvě věci bylo třeba, aby udělali? 
Jejich hříchy pak budou odpuštěny.

O:    Jaký dar dostanou, když to udělají?

Církev početně rostla den ze dne. Tito noví křesťané rostli ve známosti Pána Ježíše Krista tím, že naslouchali učení 
apoštolů a účastnili se i dalšího života církve.

O:    Napiš tři činnosti zmíněné ve verši 42:
Všichni ti, kdo uvěřili v Pána Ježíše, mají dbát na stejné věci, chtějí-li jako křesťané růst.
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Svisle:
3. Bůh říká, že vylije svého ..... na 
všechny lidi.
4. Starci budou mít ..... .
5. Mládenci budou mít ..... .
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   Další doporučená čtení:   Žalm 103,1-5   Skutky 13,26-39   

   

O:   V osmisměrce jsou ukryta jména pěti mužů zmíněných 
v tomto příběhu. Zakroužkuj je a zapiš do rámečků uvedených 
níže a označených čísly 1-5. Pak vedle každého jména napiš větu 
o tomto člověku. To, co bys mohl o každém z nich napsat, najdeš 
v probíraném biblickém textu:

V tomto příběhu Bůh skrze apoštoly ukazuje, jaký měl soucit s JEDNÍM ČLOVĚKEM. Bůh se i dnes zabývá jednotlivci. 
Stará se o každého z nás. Stará se i o Tebe!
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PŘEČTI SI:
 Skutky 3,1-26

KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 4,10 

2. LEKCE: Petrův život - Uzdravení chromého 



                   

O:    Vybarvi všechna písmena mimo X a Y, abys objevil/a slova, která řekl Petr chromému muži 
u chrámové brány:

Petr a Jan byli v pravou chvíli na pravém místě, právě tam, kde je Bůh chtěl mít. Byli vlastně na cestě do chrámu,
aby se tam modlili, ale v tu chvíli pro ně měl Bůh jiný úkol. 

Petr využil příležitosti, kterou jim Bůh dal:
1) a řekl chromému muži o Ježíši Kristu z Nazareta a také mu sdělil, co pro něj může Ježíš udělat.
2) sdílel evangelium o Kristu se všemi, kdo přihlíželi.    

O:    Který verš nám říká, že chromý muž byl okamžitě uzdraven?

V evangeliích konal zázraky jen Pán Ježíš (Marek 2,10-11), ale zde ve Skutcích je konali
apoštolové „v jeho jménu“.

O:   Které dva verše v této kapitole o tom mluví?

O:    Vypiš klíčový verš, který to také vysvětluje:

A tak všechna úcta a sláva za tento zázrak náleží Pánu Ježíši, nikoli apoštolům. Byla to Boží moc a ne jejich vlastní, 
která uzdravila chromého muže, jak také Petr hned zdůraznil. Víra ve jméno Pána Ježíše uzdravila chromého. 
Petr využil situace a oslovil posluchače, aby litovali svých hříchů a obrátili se k Bohu.

O:    Co se podle toho, co řekl, stane s jejich hříchy?

Pán Ježíš chce vylít své požehnání na všechny, kteří se k němu obrátí od svých zlých cest. 
Vysvobození chromého muže ze života v bezmocnosti přirozeně vyvolalo radost a jásot (verš 8).

Podobně i ti, kteří byli vykoupeni ze svých hříchů, mohou mít radost ve svých srdcích a chválit Boha, svého Pána a Spasitele.
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                         Další doporučená čtení: Lukáš 12,11-12  2. Timoteus 1,8-9; 4,2  
               1. Petrův 2,20-24    

1. Petr a Jan před židovskou radou (verše 1-22)

V probíraném oddíle Písma jsou Petr a Jan stále v chrámu v Šalamounově sloupoví a mluví k lidem, kteří 
se kolem nich shromáždili. Je s nimi i muž, kterého právě Petr uzdravil ve jménu Ježíše Krista Nazaretského z ochrnutí. 

O:   Kdo přišel k Petrovi a Janovi během jejich kázání?

O:  Čím byli rozhořčeni?

A tak je zajali a vsadili do vězení. Druhého dne je přivedli před shromáždění vůdců v Jeruzalémě. Toto shromáždění
se skládalo z velkého počtu významných mužů židovského národa.

O:    Doplň do rámečků:

Jméno nejvyššího kněze: 

Jména tří členů jeho rodiny, která jsou zmíněna:

Ostatní tři skupiny lidí:

Petr, který se ještě nedávno bál přiznat k Pánu Ježíši (Jan 18,17 a 25 a 26), nám nyní ukazuje, jak se jeho život
po příchodu Ducha Svatého změnil. Petr předkládá důkazy o tom, kdo je Pán Ježíš (verše 8-12), tak odvážně, že 
je rada jeho slovy udivena. Částečně také proto, že věděli, že apoštolové pocházejí z prostých poměrů.

O:   Co podle klíčového verše věděla židovská rada o apoštolech?
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3. LEKCE: Petr - Před radou 
PŘEČTI SI:

Skutky 4,1-31
KLÍČOVÝ VERŠ:

Skutky 4,13 
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Židovská rada došla k závěru, že změna, která se s Petrem a Janem stala, byla způsobena jejich chozením s Ježíšem. 
I ty jsi možná „obyčejný člověk“, který nemá ve společnosti významné postavení. To, na čem však skutečně záleží, je, 
zda-li znáš Pána Ježíše jako svého Spasitele. Pokud ano, pak Duch Svatý přišel, aby žil ve Tvém srdci. On ti dá slova, 
která bys měl/a říct ve chvílích, kdy jsi napadán/a pro svou víru. Křesťané by měli stát za Pánem, zvláště doma 
a ve škole. Nikdy však na to nebudeš sám/sama! Duch Svatý je s Tebou a bude Ti pomáhat (Lukáš 12,11-12).

O:  Na co se shromážděná rada ptala Petra a Jana?

O:  O čem rozvažovali členové rady mezi sebou?

Uzdravený muž byl živým důkazem toho, že se předchozího dne stal zázrak, a rada si byla vědoma, že se to nedá utajit. 
Židovští vůdci se však odmítali nad celou událostí poctivě zamyslet. Byli zaujati jen sami sebou a tím, co by se s nimi stalo, 
pokud by se zpráva o Ježíši šířila dál.

O:  Co se rozhodli udělat?

O:  Napiš vlastními slovy, co Petr a Jan odpověděli na tento příkaz:

V této kapitole vidíme Petra a Jana kázat evangelium nejdříve prostým lidem a pak židovské radě. Jejich kázání vyvolalo 
dvě velmi rozdílné reakce: odpověď víry (verš 4) a protivenství (verš 18). Avšak nejpřekvapivějším rysem této kapitoly 
není nepřátelství Židů vůči apoštolům, ale způsob, jakým věřící v Pána Ježíše reagovali na projevenou nenávist.

2. Odpověď věřících (verš 23-31)

O:  Co udělali věřící, když slyšeli od Petra a Jana o tom, co se přihodilo?

Všichni začali překypovat chválou Bohu Stvořiteli (verš 24) a svrchovanému Pánu, jehož slovo je vždy pravdivé. 
Nežádali o to, aby nepřátelství utichlo nebo aby byli ochráněni před jejich hrozbami.

O:  Vysvětli VLASTNÍMI SLOVY, oč žádali Boha (verš 29 a 30):

Bůh odpověděl na první část jejich prosby ihned (verš 31). Jak pokračujeme ve čtení knihy Skutků, vidíme, že odpověděl
i na druhou část. Máme Boha, kterého těší vyslýchat modlitby svého lidu.
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 Další doporučená čtení: Žalm 4,8   Lukáš 11,9-10   Efeským 3,20-21

Od té doby, co Petr a Jan stáli před židovskou radou (v minulé lekci), se odehrálo mnoho událostí. Nepřátelství vůči
prvním křesťanům pokračovalo.

O:   Seřaď následující věty do správného pořadí  od 1 do 10. Odhalíš, co se dělo dál:

 Anděl udeřil Petra do boku.

 Petr spal mezi dvěma vojáky.

 Řetězy spadly z Petrových zápěstí.

 Herodes Petra zatkl a vsadil do vězení.

 V cele zazářilo světlo.

 Petr se vzbudil.

 Petr následoval anděla ven z vězení.

 Herodes nechal Jakuba popravit.

 Petr se oblékl a nazul si sandály.

 Náhle se zjevil anděl.

O:   Proč Herodes Petra zatkl? 

Tento příběh nás učí o víře nebo důvěře v Boha. Máme zde muže střeženého šestnácti vojáky, svázáného řetězy 
a očekávajícího svou popravu. Petr však spí tak tvrdě, že ho anděl musel udeřit, aby ho probudil. Jen člověk, který 
důvěřuje Bohu, může za takových okolností spát.

O:   Vyhledej Žalm 4,9 a vypiš ho:

Způsob, jakým byl Petr vysvobozen z vězení, ukazuje na důležitý biblický princip. Anděl uvolnil řetězy a otevřel zamčené 
dveře, ale Petr se musel sám obléct a najít cestu domů. Bůh udělá to, co je pro nás nemožné, ale zbytek ponechá na nás. Je 
na nás, abychom se snažili co nejlépe za všech okolností Bohu sloužit, ale na Bohu musíme ponechat, jak vše dopadne.
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4. LEKCE: Petrův život – Ve vězení
KLÍČOVÝ VERŠ:

 1. Janův 5,5 
PŘEČTI SI:

Skutky 12,1-19
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V tomto příběhu je skryta také lekce o modlitbě. Církev se úpěnlivě modlila za Petra, ale jistě neočekávala 
zázračné vysvobození.

O:   Jak to víme? Odpověz VLASTNÍMI SLOVY:

Někdy se stane, že se modlíme, ale ve skutečnosti neočekáváme, že nás Bůh vyslyší. Je dobré vědět, že Boží 
odpověď na modlitby nezávisí na naší víře, ale na Boží věrnosti. Bůh často vyslyší modlitby neočekávaným 
způsobem a dává nám lepší věci, než bychom si kdy mohli představit.

O:   Křížovka:
SVISLE
2. Místo, kde byl Petr zavřen.
3. Co dělali lidé v Mariině domě?
4. Herodes nechal Petra hledat. Našel ho?
5. Jméno dívky (služky)

VODOROVNĚ
1. Dívka (služka) poznala Petrův ..... .
6. Číslo kapitoly knihy Skutků, ve které je tento příběh zapsán.
7. Otevřela služka dveře hned?
8. Petr si zprvu nebyl jist, zda to, co se s ním děje, je skutečnost. 
Myslel si, že má ..... .
9. Místo, kde anděl Petra opustil.
10. Materiál, ze kterého byla vyrobena brána města.

Herodes byl velmi tvrdý člověk. Ke strážím byl nemilosrdný.

O:   Co se jim stalo?

Byl nemilosrdný i vůči Jakubovi, jak čteme na začátku kapitoly. Pokud by Petr neunikl z vězení, není pochyb, 
že by i on byl popraven. Tato událost je příkladem Boží moci, která je větší než lidská.
Jsme-li křesťané, můžeme se spolehnout na stejnou moc, která působí i v nás.

O:   Vypiš klíčový verš:
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