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A7 1. PŘÍBĚH:        Petr káže
  O čem je příběh:           Seslání Ducha Svatého PŘEČTI SI:

Skutky 2,1-14 a 36-39

   
  Vyplň následující údaje:

   Věk: 
   Datum narození:
   Jméno:
   Adresa: 

    
  

Vedoucí skupiny:    
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ší

Pán Ježíš odešel zpátky do nebe. Za několik dní 
seslal na své učedníky Ducha Svatého. Učedníci 
potřebovali Ducha Svatého, aby jim pomohl 
říkat lidem o Pánu Ježíši.

Kdo přišel pomoci učedníkům?

D ___ ___  S ___ ___ ___ ___ .

Učedníci byli právě v jednom domě, když na ně sestoupil. Znělo to jako hučení větru. Učedníci uviděli jakoby 
ohnivé plameny.  A tak byli naplněni Duchem Svatým. Ten dal učedníkům sílu a odvahu, aby každému říkali 
dobrou zprávu o Pánu Ježíši.

Petr začal kázat velkému zástupu lidí, který se shromáždil 
venku před domem. Řekl jim, že by opravdu měli litovat toho, 
co JEŽÍŠI udělali. Teď mohou v Pána Ježíše uvěřit a Bůh jim 
odpustí.

Vybarvi obrázek.

  1.

Nakresli, jak Petr mluvil k zástupům.
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    PŘEČTI SI:               
    Skutky 3,1-12 

  2. PŘÍBĚH:            Petr uzdravuje chromého muže
   O čem je příběh:             Bůh má moc uzdravit

/10

  2.

  biblické příběhy pro nejmenší

Jednoho dne, krátce poté, co byl seslán Duch Svatý, šli Petr a 
Jan do chrámu.

V bráně seděl žebrák. Byl chromý od narození, nikdy nemohl 
chodit. Myslel si, že Petr a Jan mu dají peníze, ale Petr měl pro 
něho něco lepšího než peníze! Řekl: „Ve jménu Ježíše Krista
Nazaretského vstaň a choď!“

Vzal ho za ruku, pomohl mu vstát a chromý muž byl okamžitě 
uzdraven.

Muž chodil sem a tam, dokonce skákal radostí a chválil Boha 
za své uzdravení. Kolem se rychle shromáždily zástupy lidí a 
Petr jim řekl o Pánu Ježíši. Oni ho ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil 
z mrtvých. Moc Pána Ježíše zcela uzdravila chromého muže.

 
         
          Vybarvi obrázek.

Vybarvi tato slova:

„  Krista Nazaretského

  a choď.“ 

Skutky 3,6
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    PŘEČTI SI:               
    Skutky 4,1-22

  3. PŘÍBĚH:           Petr ve vězení
   O čem je příběh:            Jak Bůh pomáhá těm, kdo mu slouží 
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  biblické příběhy pro nejmenší

Petr a Jan vyprávěli lidem o tom, jak Pán Ježíš vstal z mrtvých. V tu chvíli přišli kněží a velitel stráže. Velmi se na Petra 
a Jana zlobili. Nevěřili dobré zprávě o Ježíši, a proto oba učedníky zavřeli na noc do vězení.

Napiš do políček jména dvou učedníků, kteří byli zavřeni do vězení, a vybarvi obrázek:

Druhý den ráno byli Petr a Jan vyslýcháni před soudem, kde seděli mnozí velevážení muži. Ti jim zakázali mluvit o Pánu 
Ježíši. Ale Petr a Jan se nebáli. Budou poslouchat Pána Ježíše, ať už se jim stane cokoliv. Věděli, že jim Pán pomůže. Také 
my bychom měli mít Pána Ježíše na prvním místě v našem životě.

Vybarvi biblický verš a nauč se ho:

Židům 13,6

P  ___  ___ ___ J  ___  ___ 



     Body (vyplní vedoucí skupiny)               Hodnocení:                                                                      Lekci vraťte zpět na adresu:

        1.PŘÍBĚH

        2.PŘÍBĚH

        3.PŘÍBĚH

        4.PŘÍBĚH

        Celkem:

        Celkový součet:
        
         www. poznejBibli.cz        

    PŘEČTI SI:               
  Skutky 4,23-31

4. PŘÍBĚH:           Petr je propuštěn
O čem je příběh:            Bůh odpovídá na modlitby 
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Petr a Jan byli šťastní, když je soud propustil z vězení. Ihned 
šli navštívit své křesťanské přátele. Vyprávěli jim o všem, co 
se přihodilo. Všichni se společně pomodlili. Chválili Pána Boha 
a prosili o odvahu vyprávět všude o Pánu Ježíši.

Vyplň chybějící písmena a nakresli Petrovu šťastnou tvář:

Věřící se spolu

P  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____.

Odpověděl Bůh na jejich modlitby? Ano, jistě! Dům se zatřásl 
a každého z nich naplnil Duch Svatý. Nebylo třeba se bát 
toho, co řekli ti muži u soudu. Budou poslouchat Pána Ježíše 
a on jim pomůže.

              
                                                                                                         Vybarvi dům a dopiš slovo:

             Dům se    Z ___ ___ ___ ___ ___ ___ , když se modlili.

             Když budeme poslouchat Boha a důvěřovat mu, můžeme
             si být jisti, že nám pomůže. 


