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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

A7

Poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Po několika týdnech
se vrátil zpět do nebe. Než odešel, slíbil, že pošle Ducha
Svatého, aby pomáhal učedníkům oznamovat lidem
úžasnou zprávu o Pánu Ježíši.

O: Vybarvi každé políčko s tečkou, abys našel jméno Pomocníka, 
kterého Pán Ježíš poslal:

brzy nato byl slib splněn! Učedníci byli právě v jednom domě v Jeruzalémě.
Najednou se celý dům zaplnil hukotem připomínajícím silný vítr. Pak něco
podobného plamenům ohně sestoupilo na hlavu každého učedníka. Jaký to byl
ohromný zážitek! Přišel Duch Svatý!

O: Do křížovky zapiš odpovědi 
na následující otázky:

1. Kde byli právě učedníci? V ...
2. Něco sestoupilo na učedníky. Čemu se to podobalo?
3. Co naplnilo celý dům?

1. Příběh: Petrovo kázání

Přečti si:
Skutky 2,1-14

a 36-39

Klíčový verš:
Skutky 2,36

Popros někoho, aby
ti pomohl verš najít.
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Od této chvíle se učedníkům Pána Ježíše často říkalo novým jménem.

O: Napiš pod každý obrázek jeho první písmeno a zjistíš, jakým: 

Protože přišel Duch Svatý, mohli apoštolové mluvit v jazycích, které dříve neznali. mnoho lidí 
se velmi divilo, když slyšelo tolik cizích řečí. Někteří dokonce říkali, že učedníci jsou opilí. 
To ale nebyla vůbec pravda!

O: Každou z následujících vět označ fajfkou nebo křížkem podle toho, zda je věta pravdivá, 
nebo není:

Když přišel Duch Svatý,

všichni apoštolové omdleli. .....

všichni apoštolové se opili. .....

apoštolové mluvili novými jazyky. .....

byli apoštolové tak vystrašení, že s nikým radši nemluvili. .....

Petr kázal zástupu, který se shromáždil. řekl jim, že udělali velkou chybu, protože neuvěřili 
v Ježíše. Odmítli ho, ale bůh ho učinil jak Pánem, tak Kristem. Proto ho nyní nazýváme

O: Vybarvi pečlivě tato písmena:

„Pán Ježíš Kristus“
Petr řekl zástupům, že mají hluboce litovat toho, co udělali, a že mají uvěřit v Pána Ježíše.
Jestliže to udělají, bůh jim odpustí. To samé udělá i pro každého z nás, když se odvrátíme 
od svých hříchů a přijmeme Ježíše jako svého Spasitele a Pána.

CelKem:
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JmÉNO:A7
poznejbibli

biblické příběhy pro děti

Zkus si představit, jaké by to asi bylo, kdybys nemohl/a
chodit. musel/a by ses vzdát mnoha věcí jako běhání venku,
sportování a chození na výlety. Život by byl úplně jiný.
Dnešní příběh je o chromém muži. byl chromý již od svého
narození a teď mu bylo přes 40 let. Protože nemohl chodit,
stal se žebrákem. Každý den ho jeho přátelé nosili 
k vratům chrámu v Jeruzalémě. Zde seděl celý den 
a doufal, že mu dobří lidé dají nějaké peníze.

O: Křížovka:

1. město, kde stál chrám.

2. muž v příběhu nemohl chodit, protože byl ....

3. Proto byl ...

4. U jaké části chrámu seděl?

5. lidé, kteří šli kolem mu dávali ... .

Jednoho dne šli Petr a Jan do chrámu. Žebrák je poprosil o nějaké peníze. 
Oba apoštolové se zastavili a zadívali se mu do očí. „Podívej se na nás,“ řekl Petr.
Chromý muž na ně upřel svůj pohled v domnění, že mu chtějí něco dát.

O: Napiš zde jména dvou apoštolů:

2. Příběh: Petr uzdravuje chromého člověka
Přečti si:

Skutky 3,1-12

Klíčový verš:
Skutky 3,16

Popros někoho, aby
ti pomohl verš najít.

P __ __ __ J __ __ 
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poznejbibli

CelKem:

Petr u sebe neměl žádné peníze, ale měl něco mnohem lepšího. „Stříbro ani zlato nemám,“
řekl, „ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše vstaň a choď!“ Potom  vzal Petr chromého muže
za ruku a pomohl mu vstát. V tu chvíli se jeho nohy a klouby uzdravily. Poprvé v životě chodil!

O: Následující věty označ fajfkou, pokud JSOU správné, a křížkem, pokud NeJSOU správné:

Petr dal chromému muži peníze. .....................

moc Pána Ježíše ho uzdravila.  .....................

Jan pomohl žebrákovi na nohy. .....................

Do nohou muže se najednou vlila síla. .....................

Onen žebrák byl velmi šťasten. Chodil kolem a skákal radostí. 
Ale nejdůležitější bylo, že děkoval bohu. Věděl, že to byla moc
Pána Ježíše, co ho uzdravilo.

O: Doplň do slovní bubliny, co Petr žebrákovi řekl:

I my potřebujeme Pána Ježíše. Jen on nám může odpustit naše hříchy a připravit nás pro nebe.
Už jsi mu poděkoval/a, že za Tebe dal svůj život?

V chrámu zavládlo veliké vzrušení. lidé byli ohromeni tím, co se stalo. „Co se divíte?“ řekl Petr.
„bůh toho muže uzdravil mocí Ježíše Krista.“ Tento velký zázrak ukazuje, že Ježíš, který zemřel
na kříži, žije v nebi a že jeho dílo pokračuje dál.

O: Vybarvi tato slova:

V ___   j ___ ___ ___ u   J ___ ___ ___ ___ e

___ s ___ ___ ň  a ch ___ ď!

moc  Pána Ježíše uzdravila žebráka.
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JmÉNO:A7
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biblické příběhy pro děti

Zástup lidí kolem Petra a Jana
se zvětšoval. Petr jim
vysvětloval, že chromý žebrák
byl uzdraven mocí Pána Ježíše.
byla pravda, že Ježíš zemřel, 
ale Petr si byl zcela jist, že bůh
vzkřísil Ježíše z mrtvých.

O: Co Petr řekl, že bůh udělal s Ježíšem?

V __ __ __ __ __ __ l  ho  z  m  __ __ __ __ ch. 

Zatímco Petr kázal, objevili se muži, kteří měli na starost chod chrámu. byli velmi
rozzlobení, když slyšeli Petra mluvit o Ježíši a vyprávět lidem o jeho zmrtvýchvstání. Oba
apoštoly proto zajali a dali na noc do vězení.

O: Napiš na zeď vězení jména dvou uvězněných apoštolů:

Ráno se sešlo mnoho významných Židů, kteří měli soudit a rozhodnout, co se má stát 
s Petrem a Janem. Když byli všichni připraveni, přivedli vězně. „Jakou mocí a v čím
jménu jste to udělali?“ ptali se. Opět to byl Petr, kdo promluvil. řekl soudu totéž, co říkal
zástupu minulého večera.

3. Příběh Petr ve vězení
Přečti si:

Skutky 4,1-22

Klíčový verš:
Židům 13,6

Popros někoho, aby
ti pomohl verš najít.

P __ __ __ J __ __ 
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CelKem:

O: Doplň následující slova do slovní bubliny a zjistíš, co Petr řekl:

ukřižovali          Ježíše           zdravý          vzkřísil

Členové soudu nevěděli, co s Petrem a Janem udělat. Projednávali jejich případ v ústraní.
Nemohli popřít, že se stal velký zázrak, protože tam byl přítomen i uzdravený muž. Jediné, 
co mohli udělat, bylo zakázat jim mluvit o Ježíši. Když jim to oznámili, propustili je.

O: Pouze dvě z následujících tvrzení jsou pravdivá. Napiš za ně „ANO“:

1. Petr a Jan byli propuštěni.   _____
2. Petr a Jan utekli, když se soudci radili v ústraní.   _____
3. Soud jim poděkoval, že muže uzdravili.   _____
4. Apoštolům bylo přikázáno, aby přestali kázat o Ježíši.   _____

Petr a Jan byli plni odvahy. Žádná výhružka soudců je nemohla zastrašit. Odpověděli takto: 

Duch Svatý jim pomáhal, aby stáli za Pánem Ježíšem. bude pomáhat i nám, když mu budeme
důvěřovat.

O: Vybarvi a nauč se tento verš:

„hospodin je můj
zastánce.“ Židům 13,6

Tento člověk před vámi stojí ............................................

ve jménu ............................................, 

jehož jste vy ............................................ 

a jehož bůh ............................................ z mrtvých. 

O tom, co jsme viděli a slyšeli, 
musíme mluvit!
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JmÉNO:A7poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Jak museli být Petr a Jan šťastni, když jim bylo dovoleno
svobodně opustit jeruzalémský soud. hned šli říct
ostatním křesťanům, co se stalo. Oznámili jim také, že jim
bylo zakázáno mluvit o jejich Pánu a Spasiteli Ježíši.

O: Podtrhni SPRÁVNÉ slovo nebo slova:

1. Apoštolové byli soudem ZABITI / ZAVŘENI / PROPUŠTĚNI na svobodu.

2. Soud se konal v ŘÍMĚ / JERUZALÉMĚ / BETLÉMĚ.

3. Když opustili soudní budovu, odešli, aby se setkali s PONTSKÝM PILÁTEM /

SVÝMI RODINAMI / SVÝMI KŘESŤANSKÝMI PŘÁTELI.

Každý pozorně naslouchal vyprávění apoštolů. Všechno vyslechli a pak si položili těžkou
otázku: „budeme pokračovat ve vyprávění o Ježíši, anebo uposlechneme nařízení
soudu?“

Věděli, že je správné nechat Pánu Ježíši první místo. On jim řekl, aby o něm šířili dobrou
zprávu po celém světě. Protože ho milovali, chtěli ho poslouchat. To však znamenalo
neuposlechnout nařízení soudu a to by jim v budoucnu mohlo přinést mnoho problémů.
Jak se měli rozhodnout?

O: Doplň křížovku:

1. Křesťané by měli Pána Ježíše vždy ..... .
2. Jeden z učedníků
3. Další učedník
4. Protože Ježíše ....., chtěli ho poslouchat.
5. Učedníci šířili dobrou .... o Ježíši.

4. Příběh: Petr je propuštěn
Přečti si:

Skutky 4,23-31

Klíčový verš:
Skutky 4,31

Popros někoho, aby
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

A7

Učedníci přemýšleli o tom, co udělat, a velmi moudře se rozhodli, že o tom
všem řeknou bohu. Všichni se začali modlit. Věřili, že jim bůh může dát
odvahu mluvit o Pánu Ježíši. Prosili ho také, aby udělal více zázraků 
ve jménu Ježíše. Tím by se potvrdilo, že vše, co o něm říkají, je pravda.

O: Přeskládej přeházená písmena:

1. Rozhodli se P S T O Ch l e U O N  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __              
Pána Ježíše, a ne židovský U O S D  __  __  __  __  .

2. l I m D O l I  __  __  __  __  __  __  __ se k bohu za  D O A V U h
__  __  __  __  __  __  .

Někdy musíme čekat dlouhou dobu, než bůh odpoví
na naše modlitby. 
U Petra a Jana tomu bylo jinak. bůh odpověděl
ihned a to velmi zvláštním způsobem. Celý dům se
zatřásl a učedníci byli naplněni Duchem Svatým. 
bez jakéhokoliv strachu vyšli, aby kázali boží Slovo.

Někdy musíme dělat těžká rozhodnutí. 
Je VŽDYCKY nejlepší nechat Pánu Ježíši první místo 
a POSlOUChAT hO.

O: Vybarvi a nauč se tento verš:

„hledejte nejprve boží
království.“matouš 6,33

úroveň 2
CelKem:
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