Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež

Vedoucí skupiny:

1. lekce

První křesťané - Štěpán
Další doporučená čtení:• 2. Timoteovi 2,3
• Židům 11,32-40 • 1. Petrův 4,14

Přečti si:
Skutky 6,1-15
a 7,54-60

B5

Klíčový verš
Skutky 6,8

Tento měsíc se budeme v našich lekcích zabývat některými významnými lidmi v prvním
období církve. Začneme skutečným křesťanským hrdinou, který se jmenuje Štěpán.
V následující větě vyškrtni nesprávná čísla a slova:
když se poprvé setkáváme se Štěpánem, je jedním ze skupiny 10 / 12 / 7 mužů,
kteří nesli zodpovědnost za peníze a jídlo, které se každý den rozdávaly
VDOVÁM / NEMOCNÝM / DĚTEM.
O:

Rozlušti slova a označ fajfkou ta, která podle Tebe popisují Štěpána.
První písmeno je vždy podtržené:
NÝETČS

DUROÝM

KBSÝECO

VÝMATICH

Štěpán kromě toho, že pomáhal potřebným, využíval svůj čas k šíření dobré zprávy
o Pánu Ježíši.
O:

Najdi v klíčovém verši, jaké DVĚ věci byl Štěpán schopný z Boží moci dělat:

Zanedlouho se stal Štěpán terčem žárlivosti a nenávisti Židů odmítajících Pána Ježíše.
Vyvolali s ním spor a brzy spáchali něco daleko horšího!
O:

Přečti si 12. verš a doplň vhodná slova do mezer:

.................................. lid i ........................................................ ............... Štěpána
............................. a ....................... před Veleradu.

/2
/4

dorost

O:

/2

/3

Štěpán byl nyní zajatcem. Jeho žalobci ho přivedli před mocnou Veleradu. Byla mu dána možnost,
aby se zodpovídal z obvinění, které proti němu vznesli. Nějakou chvíli lidé z Velerady pozorně
poslouchali, ale než Štěpán skončil, ztratili trpělivost a rozzuřili se na něj.
(co Štěpán říkal, si můžeš přečíst ve Skutcích 7,2-53.)
O:

co se stalo potom? Označ věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Štěpán byl ukamenován k smrti.

když umíral, proklel své mučitele.

když umíral, modlil se k Bohu za své vrahy.

Štěpán zemřel ve městě.

/5

Ti, kdo Štěpána kamenovali, si odložili své svršky k Saulovým nohám.
I v těch nejhorších chvílích Štěpán věděl, že Bůh má nad vším kontrolu a nezklame ho.
O:

Napiš, co viděl ve zjevení, které mu Bůh dal:

křesťané vždy prožívali, že je jim Bůh nejblíže právě ve chvílích, kdy se vše kolem nich hroutí. Stejně
tak i Ty můžeš spoléhat na jeho pomoc, jestliže mu, svému Spasiteli a Pánu, svěříš celý svůj život.

/2

Člověk umírající pro svou víru se nazývá mučedník.
Štěpán lpěl na tom, čemu věřil. Nikdy by se nevzdal víry v Pána Ježíše. Byl prvním člověkem, který
pro svou víru v Pána Ježíše zemřel. Proto o něm mluvíme jako o:
O:

Doplň chybějící slovo:
„PRVNÍ KŘESŤANSKÝ_____________________.“

Možná nikdy nebudeme muset trpět jako Štěpán, přesto by měl být každý křesťan věrný a oddaný
Pánu Ježíši, ať se děje cokoli.
O:

/1

Přečti si poslední část Zjevení 2,10 a vypiš slib Pána Ježíše těm, kdo mu zůstanou věrní:

/1
celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež

2. lekce

B5

JMÉNO

První křesťané - Filip

Přečti si:
Skutky 6,5
8,4-17 a 8,26-40

Další doporučená čtení:• Izaiáš 53,1-12 • Skutky 21,8 a 9

Klíčový verš
Skutky 8,35

Pamatuješ si, jak začala poslední lekce? V jeruzalémské církvi byla skupina mužů, kteří byli
pověřeni zvláštním úkolem.
O:

Podívej se zpět do Skutků 6,5. Zjisti, co to bylo za úkol. Vyškrtni nesprávná čísla a slova
v následující větě:
Stejně jako LUKÁŠ / JAN / ŠTĚPÁN, byl i Filip členem skupiny
5 / 7 / 9 mužů, kteří byli ustanoveni,

aby organizovali pomoc pro SLEPÉ / DĚTI / VDOVY.

Později šel Filip s „dobrou zprávou“ (evangeliem) nejprve na
SeVeR, potom na JIH.
O:

Středozemní
moře

Podívej se na mapu a pomocí čísel veršů doplň jména
vyznačených míst:

(8,5)
Jeruzalém

O:

/3

Teď zjisti, co se stalo na prvním místě. Označ věty
jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

/2

(8,26)

lidé z města pozorně poslouchali, co jim Filip říkal.

když Filip kázal, nedošlo k žádným zázrakům.

evangelium přineslo do tohoto města velkou radost.

Ti, kdo uvěřili, byli pokřtěni.

Jakub a Jan přišli z Jeruzaléma, aby se podívali, co se v Samaří děje.

/5

Tato část lekce nám ukazuje, jak Bůh zachránil mnoho lidí ve velkém městě. Ale nesmíme
zapomenout, že musíme k Pánu Ježíši přijít jako JeDNOTlIVcI. Přišel/přišla jsi k němu už i TY?
Filip pak odešel na jih.
O:

Vedle vlajky napiš jméno země, ze které pocházel člověk, kterého Filip potkal:
(Je to jedna z afrických zemí.)

/1

Ten muž četl ze svitku část Starého zákona.
O:

Doplň prvních pár
slov, která četl.
Jeden prorok je
napsal před více
než 700 lety. Napiš
jeho jméno:

/2

Napsal: _________________________

etiopan nerozuměl, co
tato slova znamenají. Přemýšlel, kdo je Ten, o kterém četl.
O:

Vypiš klíčový verš a zjistíš, jak mu to Filip vysvětlil:

Filip mu pověděl, jak Pán Ježíš zemřel, aby nám mohly být odpuštěny naše hříchy. Vysvětlil mu, že
vše, co musíme udělat, je „věřit“ nebo „vložit svou důvěru“ v Pána Ježíše.
O:

O:

/2

etiopan uvěřil v Pána Ježíše. Potom požádal Filipa, aby pro něho něco udělal. co?

/1

Zde je konec příběhu. Doplň slova na správná místa:
RADOVAT

VODA

POKŘTÍT

VĚŘIT

A jak pokračovali v cestě, přijeli k nějaké ........... . etiopan se zeptal, zda by mohl být ............ . Filip

řekl, že pokud ............. celým svým srdcem, tak je to možné. když vystoupili z vody, pokračoval ten
muž ve své cestě a ................ se, protože přijal Pána Ježíše za svého osobního Spasitele.

V Novém zákoně byli křesťané křtěni ponořením do vody, aby veřejně ukázali, že se stali
následovníky Pána Ježíše.
křesťan projevil svou osobní víru v Pána Ježíše tím, že se dal veřejně pokřtít. chtěl, aby všichni lidé
kolem něj věděli, že se v jeho životě stala velká změna.

celkeM:

/4

poznejBibli
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3. lekce

B5

JMÉNO

První křesťané - kornelius

Přečti si:
Skutky 10,1-8
a 23-48

Klíčový verš
Skutky 10,43

Další doporučená čtení:• Římanům 10,12-13 • Galatským 3,27-28

Tato lekce je o jednom důstojníkovi římské armády (setníkovi), který uvěřil v Pána Ježíše. Jeho
příběh je velmi důležitý, protože nám ukazuje, že evangelium není určeno pouze Židům.
Nežidé (nebo pohané, jak se jim říká) mohou být spaseni za úplně stejných podmínek jako
Židé.
O:

Jak se jmenoval tento důstojník?

O:

Napiš tři věci, které ho charakterizovaly:

/1
/3

O:

Vysvětli SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY, co mu Boží anděl přikázal:

O:

Na této mapě doplň jméno:

1. města, ve kterém žil důstojník.
2. města, ve kterém se právě nacházel Petr.

O:

Středozemní
moře

Zakroužkuj počet mužů,
kteří byli vysláni za Petrem:
7

2

3

5

Bůh dal skrze anděla korneliovi instrukce o tom,
jak najít Petra. To nám ukazuje, že Bůh opravdu chtěl, aby se tento muž dozvěděl, jak mohou
být odpuštěny jeho hříchy. Můžeš si být jistý/á, že chce, abys tomu porozuměl/a i Ty!

/2
/2
/1

Pojďme zjistit, co se stalo, když Petr přišel do korneliova domu:
O:

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

když Petr přišel, kornelius byl doma sám.

Petr počkal ještě týden, než se odhodlal přijít.

kornelius se poklonil, aby vzdal Petrovi poctu.

Petra potěšilo, že se mu kornelius klaní.

/5

kornelius řekl, že jsou všichni připraveni slyšet, co jim chce Bůh říct.
Petr vyprávěl lidem v korneliově domě o Pánu Ježíši.
O:

V 36.-43. verši je shrnuto, co Petr řekl. Doplň správná čísla veršů k jednotlivým bodům
jeho kázání o Pánu Ježíši:

Jeho život, učení a zázraky.

Jeho ukřižování.

Jeho vzkříšení.

Jeho pomazání za Soudce všech.

Potom Petr řekl těmto pohanům, že skrze Pána Ježíše jim mohou být odpuštěny jejich hříchy.
O:

/4

Vypiš klíčový verš:

Ten samý den uvěřil kornelius i celý jeho dům v Pána Ježíše, a tak se stali křesťany. Tito lidé patřili
mezi první pohany, kteří uvěřili v Pána Ježíše. Dnes nezáleží na barvě pleti, rase nebo náboženství.
Bůh může a je připraven zachránit všechny, kdo vloží svou důvěru v Pána Ježíše.
O:

Pro shrnutí hlavní myšlenky této lekce vypiš Římanům 10,12-13:

O:

Napiš SVÝMI VlASTNÍMI SlOVY, co ses v této lekci naučil/a:

/1

/1

celkeM:
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4. lekce:

B5

JMÉNO

První křesťané - Barnabáš

Přečti si:
Skutky 4, 32-37
a 9,26-31
a 11,19-30

Klíčový verš
Skutky 11,24

Další doporučená čtení:• 1. korinstkým 15,58 • Galatským 6,9 • efeským 2,8-9

Tato lekce je o muži jménem Barnabáš. Toto jméno mu dali apoštolové. Dříve se jmenoval jinak.
O:

Doplň následující věty:

Jeho původní jméno bylo

Pocházel z ostrova

/3

Jméno BARNABÁŠ znamená
Apoštolové mu dali jméno Barnabáš, protože vždy pomáhal druhým a povzbuzoval je.
O:

Napiš jednou větou, co štědrého a užitečného vykonal:

Protože Barnabáš miloval Pána Ježíše, rozhodl se vzdát se toho, co nepotřeboval, ve prospěch
druhých. Díky své lásce k Pánu se stal nesobeckým. Takto by měli jednat všichni, kdo patří
Pánu Ježíši.
O:

Zjisti, co se stalo, když Saul, který nenáviděl křesťany, se sám stal křesťanem
a chtěl se připojit k církvi. Vyškrtni nesprávná slova v následujících větách:

1. Saul se chtěl připojit k církvi v/na KYPRU / JERUZALÉMĚ / TARSU.
2. křesťané byli velmi RÁDI/ VYSTRAŠENÍ / JÍZLIVÍ, protože věděli,
kým tento muž byl.
3. BARNABÁŠ / PETR / JAKUB vzali Saula a vysvětlili apoštolům, že se opravdu obrátil.
4. Barnabáš znovu ukázal, že je NEOCHOTNÝ / LÍNÝ / PŘIPRAVENÝ pomoct těm,
kteří to potřebují.

/4

Skutky 11,19-30 mluví o tom, jak se evangelium rozšířilo na sever do jiného města.
O:

/2

Doplň jméno tohoto města a jména dalších
tří míst zmíněných v tomto úseku:
1) A
2) k
3) F

4) T

4.

1.

2.
Středozemní
moře

3.
Jeruzalém

/2

Z 11. kapitoly Skutků vypiš verš, který mluví o tom,
že v Antiochii uvěřilo mnoho lidí:

úroveň 4

O:

O:

V 11. kapitole ve verších 22-26 hledej správné odpovědi
a zakroužkuj je v osmisměrce:

1. Jméno města, do kterého byl Barnabáš poslán.
2. Město, kde Barnabáš našel Saula.
3. Doba, po kterou Barnabáš a Saul
zůstali v Antiochii.
4. Označení pro věřícího v Pána Ježíše,
které bylo poprvé použito v Antiochii.
5. Jaký byl Barnabáš muž?

O:
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Barnabášův život je shrnut v klíčovém verši. Vypiš ho:

/5

/1

Barnabáš žil svůj život pro DRUHÉ. Musíme si uvědomit, že byl „DOBRÝ“ ne proto,
aby se mohl stát křesťanem, ale protože byl křesťan. Nemůžeme se stát křesťany
tím, že budeme dělat dobré skutky, ale jedině vírou v Pána Ježíše, jak nám říkají
verše efeským 2,8-9.
O:

Vypiš tyto verše:

/2

B5
úROVEň 4
Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

celkeM:

Poznámky:

lekci vraťte zpět na adresu:

2. studie:
3. studie:
4. studie:
celkem:

celkový součet:
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