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

biblické příběhy pro děti

PoznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH: Petr pomáhá Tabitě
PŘEČTI SI:
Skutky 9,32-43

KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 9,42
Požádej někoho,
aby Ti pomohl verš najít

Petr procházel mnoha městy a městečky a říkal lidem
o Pánu Ježíši.

A8

Na pobřeží ve městě Joppa žila paní jménem Tabita.

Jak se jmenovalo město, kde žila Tabita?

J ____ ____ ____ ____
/3
Tabita milovala Pána Ježíše. Dělala mnoho dobrých skutků a pomáhala
ostatním lidem. Dávala najíst chudým. Šila oblečení pro ty, kdo ho
potřebovali.

O:

Proč Tabita pomáhala ostatním?

Protože m ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Pána Ježíše.

/4
1.

mladší žáci

O:

poznejBibli
Biblické příběhy pro děti

A8

Jednoho dne však Tabita velmi onemocněla a zemřela. Každý z toho byl smutný.

O:

Podtrhni větu, která vyjadřuje, jak se každý cítil, když Tabita zemřela:

/3

Všichni se radovali.
Všichni byli smutní.
V té době navštívil Joppu i Petr. Přišli za ním dva muži.
Řekli mu: „Prosím, přijď rychle k nám.“

O:

Co řekli tito muži Petrovi?
P ___ ___ ___ ___ ___,

p ___ ___ ___ ___

r ___ ___ ___ ___ k

n ___ ___ .

/4

Petr hned vyrazil tam, kde Tabita žila. Když došel k jejímu domu, vstoupil dovnitř a
modlil se. Pak řekl: „Tabito, vstaň!“
Petr vzal Tabitu za ruku a pomohl jí na nohy. Byla živá a zdravá.
Kvůli tomuto úžasnému zázraku uvěřilo mnoho lidí v Pána Ježíše a stali se křesťany.
Uvěřil/a jsi i Ty v Pána Ježíše?

O:

Vybarvi tato slova:

/6

Skutky 9,42

CELKEM:
2.

poznejBibli
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2. PŘÍBĚH:

A8

Petr má vidění
PŘEČTI SI:
Skutky 10,9-23

Když Tabita obživla, zůstal Petr ještě několik dní v Joppě. Pobýval v Šimonově domě.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jan 3,16

Požádej někoho,
aby Ti pomohl verš najít

Petr se domníval, že Pán Ježíš zemřel pouze za jeho vlastní národ - Židy. Proto ho Bůh musel naučit jednu důležitou lekci.

O:

Komu patřil dům, ve kterém Petr bydlel?

Šimonovi

Tabitě		

Filipovi

/3
V poledne se Petr modlil. Bůh k Petrovi promluvil a řekl mu, že miluje všechno, co stvořil, a také každého člověka.

O:

Co Petr v poledne dělal?

M ___ ___ ___ ___ ___ se
/3
Celkem třikrát Bůh Petrovi řekl, že všichni lidé, nejen Židé, jsou pro něj důležití. Zatímco Petr přemýšlel o tom, co mu
Bůh řekl, přišli k domu, kde pobýval, tři muži. Ti Petra pozvali, aby s nimi šel do domu důstojníka římské armády jménem
Kornelius.

O:

Vybarvi, kolik mužů přišlo za Petrem:

/3
Kornelius žil asi 55 km od tohoto místa, v Cesareji. Byl to však cizinec. Petr nikdy nebyl v domě, který patřil někomu
z cizí země.

3.
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A8

Petr si vzpomněl na to, co se právě naučil. Uvědomil si, že každý člověk je pro Boha důležitý, ať je z kterékoliv země.

O:

Napiš odpovědi na následující otázky do křížovky:

1. Jak se jmenovalo město, kde Petr pobýval?
2.
2. Vepiš jméno muže, který pozval Petra do svého domu.
3. Vepiš jméno muže, v jehož domě Petr pobýval, když byl v Joppě.
4. Kdo se v poledne modlil?

1.

3.

J

Š

K
4.

P

/8
Druhého dne se Petr vypravil se třemi muži, aby navštívil Kornelia.
Je úžasné, pokud jsme uvěřili v Pána Ježíše! Dobrá zpráva o Pánu Ježíši
však není jen pro nás. Je pro každého v naší škole, v naší ulici, na celém
světě!
Popros Boha, aby Ti pomohl povědět ostatním o Ježíši.

O:

Vybarvi tato slova:

„Neboť
že
aby

tak

svět,

svého jednorozeného
, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl

,
život.“

/3

Jan 3,16
CELKEM:
4.

poznejBibli
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3. PŘÍBĚH:

Petr a Kornelius
PŘEČTI SI:
Skutky 10,23-48

KLÍČOVÝ VERŠ:
Skutky 10,43

Požádej někoho,
aby Ti pomohl verš najít

Petrovi a jeho průvodcům trvalo celý den, než došli do Korneliova
domu v Cesareji. Kornelius je již očekával.
Pozval všechny své přátele a příbuzné, aby si poslechli, o čem bude
Petr mluvit.

O:

Koho pozval Kornelius, aby naslouchali Petrovi?

Své p ___ ___ ___ ___ ___ ___
a p ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

/4

Když Petr přišel k domu, Kornelius před ním poklekl a poklonil se mu. Ale Petr mu řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem
jen člověk!“

O:

Co řekl Petr Korneliovi?

V ___ ___ ___ ___,

V ___ ___ ___ ___

J ___ J ___ ___ ___		

i

J ___ ___

Č ___ ___ ___ ___ ___ !

„Bůh mi řekl, abych pro tebe poslal,“ řekl Kornelius Petrovi. „Všichni jsme připraveni poslouchat, co ti Bůh
uložil, abys nám řekl.“

/5
5.
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O:

A8

Kdo řekl Korneliovi, aby poslal pro Petra? Podtrhni správnou odpověď:

		

		

ŠIMON

TABITA

/2

BŮH

Petr vstal, protože chtěl promluvit ke Korneliovi, jeho přátelům a příbuzným.

O:

Vypiš první písmena následujících obrázků a zjistíš, o kom Petr mluvil:

/5
Posluchači v Korneliově domě uvěřili všemu, co jim Petr řekl. Jejich hříchy byly odpuštěny. Petr tak poznal, že
dobrá zpráva o Pánu Ježíši je určena pro všechny lidi na celém světě.

O:

Vybarvi tato slova:

každý,

/4

Skutky 10,43
CELKEM:
6.
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4. PŘÍBĚH:

A8

Petr (opět!) ve vězení

Král Herodes neměl rád následovníky Pána Ježíše. Jednoho z apoštolů, Jakuba,
popravil. Brzy potom byl zatčen i Petr a uvězněn.

O:

PŘEČTI SI:
Skutky 12,1-19

KLÍČOVÝ VERŠ:
Jakub 5,16

Požádej někoho,
aby Ti pomohl verš najít

Zakroužkuj správné odpovědi:

Kdo nenáviděl následovníky Pána Ježíše?		

Král Herodes		

Petr 		

Jakub

Kdo byl popraven? 					

Král Herodes 		

Petr 		

Jakub

Kdo byl uvězněn? 					

Král Herodes 		

Petr 		

Jakub

/6

Všichni Petrovi křesťanští přátelé se sešli, aby se za něj modlili.
Byla noc a Petr spal ve vězení. Další den ho čekal soud. Řetězy byl přikován ke dvěma strážcům. Najednou se
ve vězení objevil anděl a Petra probudil.

O:

Kdo přišel a vzbudil Petra?

A ___ ___ ___ ___
„Rychle vstaň!“ řekl anděl. Z Petrových rukou spadly řetězy. Vstal a prošel za andělem dveřmi vězení.
Nikdo je nezastavil. Strážci nevykřikli: „Chyťte toho muže, utíká!“ Spali a o ničem nevěděli.

7.

/2

mladší žáci

Petr si nejprve myslel, že se mu to zdá. Když ho však anděl vyvedl z vězení ven do města, začal si Petr
uvědomovat, že ho Bůh vysvobodil!

O:

Označ správné věty fajfkou a nesprávné křížkem:

Petr byl vzhůru, když anděl přišel.
Nejdřív si Petr myslel, že se mu to zdá.

/6

Petr si uvědomil, že ho Bůh vysvobodil.

Petr šel rovnou do domu, kde se jeho přátelé za něj modlili. Když zaklepal na dveře, přišla služka Rhodé. Běžela
hned za ostatními a řekla jim: „Petr stojí u dveří!“ Křesťané jí zpočátku nevěřili.

O:

Co řekla Rhodé ostatním?

P ___ ___ ___

s ___ ___ ___ ___ u

d ___ ___ ___ ___!

Když však otevřeli dveře, poznali, že je to skutečně Petr! Všichni společně chválili Boha, že vyslyšel jejich
modlitby a Petra vysvobodil.

O:

Vybarvi tato slova:

/4

Z Jakuba 5,16 se dozvídáme, že:

„...
“

.

/2

A8
Body (Vyplní vedoucí skupiny)

CELKEM:

Hodnocení:

Lekci vraťte zpět na adresu:

1. PŘÍBĚH:
2. PŘÍBĚH:
3. PŘÍBĚH:
4. PŘÍBĚH:

Celkem:
Celkový součet:			
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